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Försvarsmaktens stöd till Polisen 
Sammandrag 
  Syftet med uppsatsen är att undersöka om befintlig lagstiftning fångar upp de argument som föreligger
för och emot Försvarsmaktens möjligheter att stödja Polisen vid extraordinära situationer. Inom ramen för
ovanstående syfte kommer en diskussion rörande eventuella förändringar i det juridiska lagrummet att
föras.  
  Den teoretiska ramen utgörs av en modell för ledningsförmåga av Per Larsson, FOI. I uppsatsen används
kvalitativ metod med en induktiv ansats. 
  Uppsatsen beskriver ett antal faktorer som ligger till grund för Försvarsmaktens stöd till Polisen,
dessutom ges en överblick av det nuvarande juridiska ramverk som konstituerar Försvarsmaktens stöd till
Polisen. 
  Uppsatsens empiri bygger i huvudsak på intervjuer av personer som är aktivt involverade i processen
gällande utvecklingen av Försvarsmaktens stöd till Polisen. 
  I uppsatsen genomförs en analys av det empiriska materialet utifrån uppsatsens frågeställningar och den
valda teorin.  
  I den avslutande delen genomförs en diskussion med slutsatser som ger följande svar på uppsatsens
frågeställningar: 
– Dagens lagstiftning anses inte beakta de argument som föreligger för Försvarsmaktens stöd till Polisen. 
– En framtida ny lagstiftning som konstituerar Försvarsmaktens stöd till Polisen skulle kunna utformas
liknande Räddningstjänstlagen. 
– Konsekvenserna vid en föreslagen förändring av det juridiska ramverket är små i förhållande till den
samhällsnytta som uppnås. I huvudsak uppfattas konsekvenserna gälla en ökad tillgänglighet. 
– De samverkansområden som den föreslagna förändringen i det juridiska ramverket anses i första hand
vara inom områdena; utbildning, (sam)övning, utrustning och underrättelseinhämtning. 
– Försvarsmakten är en stor samhällsresurs som begränsas av det juridiska ramverket. 
 
Nyckelord: Försvarsmakten, Polisen, stöd, juridiskt lagrum. 
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Manual för respondentintervjuer 
 
Respondent: ___________________________________________________ 

 
Funktion i processen: ___________________________________________ 

 
Tid och plats: ______________________________________________ 
 

 

Syftet med intervjun är att inhämta ytterligare material till min cuppsats. 

Resultatet i denna intervju kommer att ligga till grund för min uppsats och 
informationen kommer att användas för att få ytterligare bredd och djup i min 
analys.  

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte i 
uppsatsen att gå att utläsa vem som sagt vad, om inte respondenten medgivigt 
detta. 

Intervjun kommer att pågå under cirka en timme. 

Under intervjun hoppas jag att kunna använda mig av en ljudbandspelare och jag 
önskar att du ger mig ditt medgivande för detta. 
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Ämnesområdeslista för intervjun 

Inledning 
 Vad betyder i sammanhanget den förändrade hotbilden? Har de allvarliga 

händelserna (Göteborg, Malexander, New York, Bali, Moskva, etc.) som 

inträffat under de senaste åren på något avgörande sätt förändrat den 

politiska inställningen till samverkan mellan polis och militär? 

Argument för och emot militär-polisiär samordning 
 Vilka huvudargument finns för en utökad samordning mellan 

Försvarsmakten och civila myndigheter, främst Polisen? 

 Vilka huvudargument finns för en fortsatt begränsning i samordningen 

mellan Försvarsmakten och civila myndigheter, främst Polisen? 

 Gäller samma argument vid extraordinära situationer?  

 Vilka extraordinära situationer skall föreligga för att samverkan mellan 

Försvarsmakten och Polisen skall kunna genomföras? 

 Vilka skillnader finns det när det gäller materiellt och personellt stöd?  

 Finns det samma behov av Försvarsmaktens stöd kopplat till ett land, sjö 

och luft scenario? 

Befintligt regelverk 
 Är det juridiska ramverket anpassat för dagens hotbild? 
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Övriga frågor 
 Påverkar Ådalen-syndromet den militär-polisiära samordningen? 

 Vad kan man se som möjliga samverkansområden? 

 Svensk militär löser, enligt vårt sätt att se det, traditionella polisiära 

uppgifter som t ex riot control när de har internationella fredsbefrämjande 

uppgifter, men inte hemma i Sverige. Ska det vara så och varför? 

 Är ekonomin den faktor som framtvingar en översyn av samordningen? 

 Innebär medlemskapet i EU och EU:s gemensamma regelverk en 

förändrad syn på militär/polisiär samordning? 

Avslutning 
 Är det någonting övrigt som du utifrån vår diskussion skulle vilja 

tillägga? 

 Är det någon fråga som du väntade dig under denna intervju, men 
som inte kom? 

 

Anteckningar 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 
 
Title 
The Swedish Armed Forces’ support to the Police. 

Summary 
The main purpose of this essay is to clarify if today’s legal framework 
encompasses arguments for the Swedish Armed Forces to possibly support the 
Swedish Police. A second purpose of this essay is to discuss feasible changes 
in the legal framework.  

The theoretical framework is Per Larsson’s (The Swedish Defence Research 
Agency) model for conductivity and co-ordination between different 
authorities.  
The method is qualitative with an inductive approach and the study is mainly 
based upon interviews. 
The essay describes basic facts for the Swedish Armed Forces’ support to 
the Swedish Police. The essay also gives an overview of today’s legal 
framework concerning these questions. 
The empirical research provides some results and the main subjects are:  

- Today’s legal framework does not pay attention to the respondent’s 
argument for the Swedish Armed Forces to support the Police. 

- A new future legislation as a framework for the Swedish Armed 
Forces to support the Police could be based on the Swedish law for 
Rescue Services, “Räddningstjänstlagen”. 

- The consequences of the proposed change of the legislation are 
small in comparison to the common good it will bring. The main 
outcome would be an increased availability. 

- The main areas of co-operation the proposed change of legislation 
would influence are training, (joint) exercises, equipment and 
intelligence. 

- The Swedish Armed Forces is a large society resource, which is limited 
by its legal framework. 

Key words 
Swedish Armed Forces, Police, support, enactment. 
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1 INLEDNING 
Under hösten 2002 har det förts en debatt huruvida militären skall samverka 
och stödja polisen vid extrema situationer. De situationer som i första hand har 
diskuterats är samverkan vid terroristangrepp. Diskussionen har naturligtvis 
accentuerats ytterligare av sprängattentatet på Bali, gisslandramat i Moskva 
samt de samordnade attackerna i Mombasa, Kenya. Nedan redovisas några av 
de rubriker och den efterföljande diskussionen som vi har kunnat följa i 
massmedia den senaste tiden. 

Militär ska kunna sättas in vid omfattande terroristangrepp mot Sverige, anser 
justitierådet Johan Munck som utreder den känsliga frågan. I dag är alla 
terrorangrepp en uppgift för polisen.1 Förslaget kommer från den så kallade 
”11 septemberutredningen”, tillsatt för att gå igenom Sveriges möjligheter att 
försvara sig mot terroristangrepp. Efter bombattacken på Bali och 
gisslandramat på en teater i Moskva har problemet accentuerats ytterligare och 
de flesta bedömare är överens: Svensk polis vore chanslösa vid en dylik 
situation. Men att använda militär i sådant som hittills varit en uppgift för 
polisen är oerhört känsligt i Sverige. I många andra länder är det självklart att 
sätta in militär när landets säkerhet hotas av terrorister men i Sverige är det 
polisens uppgift. Orsaken är framför allt händelserna i Ådalen 1931, då 
utkommenderad militär sköt ihjäl fem demonstranter.2 

– ”Vi måste frigöra oss från Ådalen-syndromet, och se hur ett modernt 
samhälle kan göra. Det handlar inte om att med vapenmakt gå emot sina 
egna medborgare, det handlar om att med de resurser vi har skydda vårt 
eget fredssamhälle”, säger Anders Lindström Rikshemvärnschef.3 

Gisslandramat på teatern i Moskva är ett exempel på ett stort terrordåd. Munck 
bedömer att det ligger på gränsen till när militär borde kunna sättas in. 
Ryssland använde stora styrkor mot det femtiotal terrorister som tagit gisslan 
på teatern. Svensk polis har en insatsstyrka på 40-50 man och skulle knappast 
ha kunnat lösa gisslandramat med våld. I dag förutsätter lagen att Sverige 
utsätts för ett väpnat angrepp av främmande makt innan militär får sättas in, 
trots att terror eller andra icke statliga angrepp numera anses som mer troliga 
än konventionella väpnade angrepp från stater. Eftersom polisen inte klarar 
storskaliga angrepp kan man behöva sätta in militär, enligt Muncks 
bedömning.4 

Försvarsmakten föreslår i sin ”Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004”5 
att Försvarsmakten skall tillföras en femte uppgift, nämligen att hantera 
storskalig terrorism. Man anger vidare att detta kräver att gränsdragningar mot 
andra myndigheter klaras ut och att nödvändiga lagstiftningsförändringar 
genomförs. Dessa förslag gör att uppsatsens ämnesval känns än mer aktuellt. 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, Militär kan bekämpa terrorism, 18/11 2002. 
2 Ibid. 
3 Svenska Dagbladet, ÖB vill gripa in mot terrorister, 19/11 2002. 
4 Svenska Dagbladet, Militär kan bekämpa terrorism, 18/11 2002. 
5 Försvarsmakten, Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004, Årsrapport från 
Perspektivplaneringen 2002-2003, HKV 2003-02-28 23 210:63182. 
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Med anledning av ovan så anses det som intressant att göra en fördjupad analys 
av frågeställning: kan eller bör Försvarsmakten stödja Polisen? Uppsatsen 
kommer att belysa några av de bakomliggande faktorerna för en utveckling 
eller en begränsning huruvida militären skall samverka och stödja polisen vid 
extrema situationer. Intervjuer av ett antal intressanta politiker, operativa 
chefer och experter inom området, utgör grund för studiens analys och 
diskussion. 

1.1 Syfte med uppsatsen 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om befintlig lagstiftning6 fångar upp de 
argument som föreligger för och emot Försvarsmaktens möjligheter att i 
fredstid kunna stödja Polisen, vid extraordinära situationer, det vill säga även 
med våldsutövning. Inom ramen för ovanstående syfte kommer en diskussion 
rörande eventuella förändringar i det juridiska lagrummet att föras. 

1.2 Uppsatsens frågeställningar 
Beaktar befintlig lagstiftning de argument som föreligger för och emot 
Försvarsmaktens möjligheter att i fredstid kunna stödja Polisen? 

– Om ”Ja”. Vilka konsekvenser och vilka möjligheter/begränsningar innebär 
det för Försvarsmaktens möjligheter att i fredstid kunna stödja Polisen? 

– Om ”Nej”. Hur skulle ny lagstiftning i sina huvuddrag kunna utformas för att 
möjliggöra Försvarsmaktens fredstida stöd till Polisen? 

Vilka potentiella samverkansområden kan bli aktuella att utveckla efter en 
föreslagen förändring i det juridiska ramverket? 

Vilka konsekvenser får de intervjuade respondenternas argument och en 
eventuell föreslagen förändring i det juridiska ramverket för Försvarsmakten? 

1.3 Hypotes 
Uppsatsen avslutas med att pröva de intervjuade respondenternas argument 
mot följande hypotes:  

Försvarsmakten är en stor samhällsresurs som begränsas av det juridiska 
ramverket.  

1.4 Avgränsningar och antaganden 
Med anledning av ämnets omfång och komplexitet kommer endast 
Försvarsmaktens medverkan vid svåra påfrestningar på samhället7 i fred som 
inte går att hänföra till räddningstjänst att vara föremål för den fortsatta 
studien. 

Studien omfattar tidsperioden 1996 (när Försvarsmakten fick uppgiften, stöd 
till samhället) – 2005. Den relativt snäva begränsningen i framtiden motiveras 

                                                 
6 Lagstiftning definieras under kapitel 5, Det juridiska lagrummet. 
7 Benämns i fortsättningen extraordinära situationer och definieras under rubriken centrala 
begrepp. 
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med svårigheten att förutspå händelseutvecklingen avseende hot och nya 
händelser samt den politiska mognaden till förändringar inom området. 

Studien berör endast samverkan och samordning på central nivå. Framförallt 
eftersom tidsskäl endast medgett intervjuer av respondenter som finns på 
central nivå i Stockholmsområdet. Av samma tidsskäl och av utrymmesskäl har 
antalet respondenter valts till 8 stycken för att på så sätt göra det insamlade 
intervjumaterialet hanterbart. 

I rapporten nyttjas endast öppna källor vilket hänger samman med 
tillgängligheten på material samt presentationen av det färdiga arbetet. 
Nackdelen blir då att visst material, det hemliga, måste lämnas därhän vilket i 
sin tur kan få implikationer på helhetsbilden. 

De avgränsningar som är gjorda ligger i linje med studiens valda metod. Det 
vill säga en högre kvalité eftersträvas på bekostnad av kvantitet. En hög kvalité 
innebär förhoppningsvis ett större djup i studien på bekostnaden av bredden. 
Det innebär att ett fåtal frågeställningar valts att studeras, och att ett mindre 
antal områden penetrerats djupare på bekostnad av att andra områden lämnats 
därhän. 

1.5 Centrala begrepp 
Ett krisartat samhällstillstånd i fred kan orsakas av en eller flera enskilda eller 
samverkande komplexa olyckor, sabotage eller terrorhandlingar. Dessa svåra 
störningar har i enskilda sammanhang haft olika benämningar: kris, 
extraordinär situation, särskild händelse eller svår påfrestning på samhället i 
fred. I den fortsatta studien så har benämningen extraordinär situation valts för 
att beskriva en händelse eller händelseutveckling när normala samhällsresurser 
inte räcker till och särskilda samhällsövergripande åtgärder måste vidtas som 
ställer krav på en omfattande samordning och samverkan. En extraordinär 
situation karaktäriseras av att den inträffar snabbt och överraskande vilket ofta 
innebär att inga förberedelser är vidtagna. Den kan orsakas avsiktligt (sabotage, 
terrorhandlingar) eller utan avsikt (olyckor, naturkatastrofer). En extraordinär 
situation orsakar allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner.8 

Samordning syftar till att höja effekten av disponibla resurser oavsett 
organisations- eller funktionstillhörighet. 

Samverkan är ett medel för att åstadkomma samordning. Samverkan kan ske på 
olika sätt t ex genom personliga möten, via sambandsmedel eller genom 
ömsesidigt informationsutbyte. 

Civil-militär samverkan är ett samlingsbegrepp som omfattar totalförsvars-
samverkan, ordinarie myndighetssamverkan samt Cimic9 (civil-military co-

                                                 
8 Lindgren Rolf, m fl, Civil och regional ledning och samverkan vid samordning av samhällets 
resurser i extraordinära situationer, användarrapport, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Stockholm, 2001, s. 16. 
9 Cimic- verksamheten omfattar de kontakter och den samverkan med civila aktörer som krävs 
till stöd för planering och genomförande av militära operationer. 
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operation). Civil-militär samverkan genomförs på central-, regional- och lokal 
nivå.10 

1.6 Disposition 
För att ge läsaren en uppfattning om hur det fortsatta arbetet är upplagt så ges i 
nedanstående bild en översiktlig presentation av dess disposition med 
förklarande text till. 

 

 
 
 
 
 
 

Kapitel 1 Uppsatsen inleds med att ge en bakgrundsbeskrivning till varför ämnet 
anses som aktuellt, intressant och varför författaren genomför en studie 
inom detta område. Här redovisas problembakgrunden till arbetet. Här 
behandlas även problem/forskningsfråga, syfte, avgränsningar, centrala 
begrepp samt denna disposition. 

Kapitel 2 I detta kapitel redovisas den teori som studien tar sitt avstamp ifrån. 

Kapitel 3 Under denna rubrik ges en allmän beskrivning av metoder. Uppsatsens 
metodval och tillämpning. 

Kapitel 4-5 I denna del ges en överblick av faktorer som har påverkan på militär-
polisiär samverkan, här ges även en sammanfattning av dagens juridiska 
ramverk. 

Kapitel 6 Avsnittet inleds med en kortare presentation av de valda respondenterna. 
Därefter redovisas de olika respondenternas ställningstagande till 
Försvarsmaktens stöd till Polisen. 

Kapitel 7 I detta kapitel analyseras om/hur respondenternas argumentation stöds av 
befintlig lagstiftning. För att skapa en struktur kommer koppling till den 
valda modellen att genomföras. 

Kapitel 8 Den avslutande delen inleds med en sammanfattning av arbetet. Därefter 
kommer uppsatsens frågeställningar att diskuteras mot bakgrund av 
respondenternas ställningstagande. Delen avslutas med förslag på fortsatt 
forskning. I denna delen ligger uppsatsens tyngdpunkt. 

                                                 
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten 2002, M7740-774002, s.105. 

Analys Empiri Bakgrund Teori & 
Metod 

Inledning 
Kapitel 2-3 Kapitel 4-5 Kapitel 6 Kapitel 7Kapitel 1 Kapitel 8 

Diskussion & 
Slutsatser 
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1.7 Material och källkritik 
Materialet som använts i uppsatsen är tryckta källor i huvudsak officiella 
dokument såsom lag och författningstext, regeringsskrivelser och propositioner 
samt rapporter. Utöver detta så har data från intervjuer använts, där 
respondenterna är en bred blandning av individer som har varit eller är aktivt 
involverade i processen när det gäller utvecklingen av Försvarsmaktens stöd till 
Polisen. 

Materialet som använts anses ge en så rättvisande bild av verkligheten som 
detta forskningsarbete kräver. Beroende av att de olika källorna kunnat 
jämföras med varandra så har de relevanta källkritiska kraven, äkthet, 
oberoende, tendens och trovärdighet beaktats. När det gäller färskhetskrav och 
samtidighetskrav så anses även dessa krav vara tillräckligt uppfyllda för det 
material som använts i studien. Detta på grund av att det material som använts 
är producerat i närtid, det vill säga under den senaste 5 års perioden. De 
intervjuer som använts som underlag i studien är genomförda under februari 
2003. 

1.8 Tidigare forskning 
Inom området Militär – Civil samverkan har det genom åren genomförts en 
mängd forskningsprojekt vilka tagit ytterligare fart under de senaste åren. Av 
utrymmesskäl är avsikten inte att belysa dessa vidare. Dock måste två olika 
projektstudier lyftas fram. Ett arbete som gjordes vid Försvarshögskolan under 
2002 av Mj Mats Pettersson studerande vid Chefsprogrammet 00-02. Petterson 
studerade Försvarsmakten och centrala myndigheters samverkan vid svåra 
påfrestningar i fred. Studien spände över ett brett område. Petterssons analys 
visar att det finns ett antal faktorer som är grunden för en god 
samverkanspotential. Han pekar bland annat på en positiv förståelse, vilja och 
attityd till samverkan, en tydlig ansvarsfördelning, fördjupad kunskap om 
gällande lagrum samt ett gemensamt ledningssystem. Det arbete som kommer 
att presenteras i denna studie skall ses som en fortsättning och en fördjupning 
inom området styrmedel och militär-polisiär samverkan.  

Den andra studien som också bör belysas är 11 septemberutredningen som, 
tidsmässigt, bedrivits parallellt med detta arbete. Studien har bedrivits på 
uppdrag av regeringen, ansvarig är justitierådet Johan Munck. Munck har 
kartlagt olika myndigheters möjligheter att effektivt samarbeta med varandra 
och med utländska myndigheter i kampen mot terrorismen. Utredningen 
lämnar förslag på förändringar i nuvarande lagrum. Utredningen har i mars 
2003 presenterat sitt betänkande, Vår beredskap efter den 11 september (SOU 
2003:32). Man kan tycka att våra studier är liknande, vilket också är fallet. 
Skillnaden ligger i att Munck är tvungen att vara politiskt korrekt. Denna 
utredning har inte samma tvång, då den förmodligen inte kommer att vara 
föremål för samma granskning och inte heller få samma politiska tyngd. Vilket 
i sin tur innebär möjligheter att ”ta ut svängarna” i större omfattning än 
justitierådet Johan Munck. Av den anledningen kommer det att bli intressant att 
se om slutsatserna blir liknande. 
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2 TEORI 
I boken Forskningsmetodik11 beskrivs tre viktiga krav som ställs på en teori 
eller modell. Den skall vara enkel, inte mer komplicerad än vad som är 
nödvändigt för att klargöra det man studerar. Modellen ska vara fruktbar, dvs. 
ställa och väcka frågor och problem som kan ge en vidgad förståelse av den 
företeelse vi studerar. Det innebär också att modellen ska fånga upp de 
strukturella ramvillkor som finns i systemet och den växelverkan som finns 
mellan dessa villkor och det område vi studerar. Slutligen skall modellen vara 
oförutsägbar, den skall innehålla spännande och överraskande element. 
Modeller skall inte hindra utan befrämja fantasi och kreativt tänkande.12  

När man beskriver olika modeller brukar man använda sig av två 
huvudmodeller att utgå ifrån. Kausalmodellen som är uppbyggd på ett mycket 
formaliserat sätt. Man säger att faktorer påverkar varandra, man säger också 
hur de påverkar varandra när man använder Kausalmodellen. Ofta har man inte 
tillräcklig överblick för att kunna påstå detta. ”En sådan logisk stringens och 
förutsägbarhet kan komma att fungera som en tvångströja i relation till den 
företeelse vi arbetar med”.13 Samspelsmodellen är den andra av det två 
huvudmodellerna. Modellen är inte lika strukturerad som Kausalmodellen. I 
stället för att i detalj förklara samspelet mellan olika faktorer nöjer man sig i 
Samspelsmodellen med att säga att vissa faktorer samverkar med varandra och 
ger upphov till den företeelse man studerar. 

2.1 Tillämpning av vald teori 
Den valda modellen kommer att användas som ett verktyg i analysdelen av 
uppsatsen i syfte att skapa en struktur och sammanhang i respondenternas 
argumentation.  

2.2 Val av teori 
Som teorigrund för den fortsatta analysen i detta arbete så har en 
samspelsmodell valts. Modellen är presenterad i utredningen ”En jämförande 
studie av militär och civil ledning inom totalförsvaret”.14 Nedan kommer 
författarens tolkning av vald modell att presenteras. 

I syfte att uppfylla de krav som boken Forskningsmetodik15 anser skall kunna 
ställas på en teori, d v s enkel, fruktbar och oförutsägbar, så har den valda 
modellen anpassats för att kunna tillämpas i den fortsatta forskningen. I syfte 
att kunna uppfylla kraven på enkelhet och fruktbarhet så har en av de faktorer 
som påverkar samverkan valts, styrmedel. Styrmedel väljs också med 
anledning av att det är den faktorn som är en förutsättning för Försvarsmaktens 
stöd till Polisen, det måste finnas stöd i lagrummet för att möjliggöra militär-
                                                 
11 Holme Idar Magne, Krohn Solvang Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990. 
12 Ibid., s. 34. 
13 Ibid., s. 68. 
14 Försvarets forskningsanstalt, Per Larsson, En jämförande studie av militär och civil 
ledning 
under fred, kris och krig. 1999. 
15 Holme Idar, Krohn Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, s. 34. 
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polisiär samverkan. För att kunna uppfylla kravet på oförutsägbarhet så har de 
externa påverkansfaktorerna valts att ingå i modellen. Sammanfattningsvis så 
har den valda modellen anpassats för att ge studien en enkel, fruktbar och till 
viss del en oförutsägbar grund att utgå ifrån. 

Fördelen med att studera ett smalare område är möjligheten att få ett större 
djup i studien. Nackdelen med att studera ett smalare område är det omvända, 
nämligen att bredden på studien begränsas. 

Nedan förklaras innebörden av den valda modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednings- och samordningsförmågan skapas och påverkas av olika faktorer 
som kan delas in i fem sammanlänkande grupper; Doktrin, Personal, 
Organisation, Teknik och Styrmedel. Innebörden av respektive faktor 
presenteras nedan: 

• Doktrin, organisationens mål, principer, normer och inneboende 
flexibilitet. 

• Personal, vilket ledarskap som används, arbetsmetoder och personalens 
kompetens. 

• Organisation, organisationens struktur, dess ansvarsfördelning och 
gränser. 

• Teknik, olika möjligheter vad avser informations-, sambands- och 
ledningsteknik. 

• Styrmedel, myndighetsutövning, resurstilldelning, information, 
föreskrifter, befallningar, direktstyrning och rutiner.  

Doktrin 

Personal OrganisationTeknik 

Styrmedel 

Forskningsområde 

Extern 
påverkansfaktor 

Modell för ledningsförmåga 
Källa: Per Larsson (1999), FOA 
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Denna studie kommer att fokusera på Styrmedel varför området presenteras 
ytterligare. Nedan belyses olika principer för styrning. 

De olika former av styrmedel som ryms inom området styrmedel är;  
• Orderstyrning, en part utfärdar en tvingande order för att uppnå ett 

specifikt mål i en enskild situation. 
• Lag och regelstyrning, varaktiga skriftliga påbud och riktlinjer. 

Regleringen gäller utöver den enskilda situationen. 
• Mål- och resultatstyrning, uppdragsstyrning vilket innebär att en part 

förser andra parter med någon form av resurser, materiella eller 
immateriella, som t ex pengar, fordon, personal. 

• Förordnandestyrning, individförordnande i syfte att uppnå 
verksamhetsmål. 

• Råd- och uppmaningsstyrning, uppmaning om vidtagande av 
specifika åtgärder för att uppnå verksamhetsmål, ej tvingande. 

• Informationsstyrning, styrning av information för att uppnå 
verksamhetsmål. 

• Utbildnings- och normstyrning, förmedling av en parts uppfattning 
och förmågor till andra berörda parter. 

• Marknadsstyrning, eller efterfrågande styrning, efterfrågan och 
utbudet av tjänster som styr verksamheten i aktuell situation. 

Den yttre faktorn som påverkar eller tvingar övriga faktorer att interagera är: 

• Externa påverkansfaktorer, vilka utgörs av en extraordinär situation 
som ställer krav på samverkan och samordning mellan civila och 
militära myndigheter. 

Faktorerna i de olika grupperna samverkar och skapar/utgör tillsammans 
samverkans- och samordningsmöjligheter. Hur faktorerna i modellen inbördes 
påverkar varandra är komplicerat och kommer inte närmare att belysas i det 
fortsatta arbetet. I studien ligger tyngdpunkten på hur Försvarsmaktens stöd till 
Polisen påverkar och påverkas av de olika styrmedlen samt vilka externa 
påverkansfaktorer som kan ligga till grund eller vara förutsättningar för 
Försvarsmakten att stödja Polisen vid extraordinära situationer.  
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3 METOD 

3.1 Förhållningssätt 
Induktiv- och deduktiv princip är två grundläggande förhållningssätt inom den 
vetenskapliga forskningen. Induktion utgår från empiri och deduktion från 
teori.16 

Utgångspunkten för det deduktiva förhållningssättet är en fast förståelseram. 
Det vetenskapliga förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar 
eller axiom (ett självklart sant påstående)17. En deduktiv princip utgår från en 
generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst fall av intresse.18 Det 
deduktiva förhållningssättet innebär att man ställer upp en hypotes och arbetar 
därefter med att belägga eller falsifiera hypotesen. 

Det induktiva förhållningssättet utgår från en mängd enskilda fall och hävdar 
att ett samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltiga. 
Ansatsen innebär ett hopp från en samling enskildheter till en allmän sanning.19 
Det induktiva förhållningssättet innebär att forskaren förutsättningslöst samlar 
in och bearbetar information för att därför presentera en hypotes. 

3.2 Angreppssätt 
Begreppsparet kvantitativt och kvalitativ har kommit att bli allt oftare 
förekommande när man i vetenskapliga sammanhang talar om olika 
angreppssätt.20 Inledningsvis ska vi dock slå fast att det inte är frågan om två 
metoder, utan snarare om två grupper av metoder med vissa gemensamma 
kännetecken.21 Utifrån detta så är det också naturligt att betrakta valet av metod 
som en fråga om vilken metod som passar bäst att belysa just det 
problemområde som man vill belysa med sitt arbete.22  

Grundläggande likheter mellan de två metodsystemen, kvalitativa och 
kvantitativa metoder är att de har gemensamma syften. De båda angreppssätten 
är inriktade mot att ge en bättre förståelse av samhället och hur enskilda 
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. 
Skillnaderna är desto tydligare. Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna 
är att det som man ska studera ska göras mätbart och undersökningsresultatet 
ska kunna presenteras numeriskt.  

                                                 
16 Alvesson Mats, Sköldberg Kal, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 42. 
17 Nationalencyklopedin. www.ne.se, 2003-02-22. 
18 Alvesson Mats, Sköldberg Kal, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 41. 
19 Ibid. 
20 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 72. 
21 Heine Andersen (red.), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994, s. 70. 
22 Holme Idar, Krohn Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, s. 76. 
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Man kan också säga att den kvantitativa metoden karaktäriseras av bevisets 
väg, där man med statistiska mätmetoder till hjälp på olika sätt bearbetar 
information i syfte att belägga eller falsifiera ställda hypoteser.23 Vid 
kvalitativa angreppsmetoder står forskarens uppfattning och tolkning av 
informationen i centrum.24 Den kvalitativa bearbetningens syfte är att skaffa en 
annan och djupare kunskap än den fragmenterade kunskap som ofta erhålls när 
man använder kvantitativa metoder.25 Ambitionen är att försöka förstå och 
analysera helheten. Den kvalitativa bearbetningen präglas också ofta av 
personen som genomfört arbetet och detta beror främst på att det inte finns en 
bestämd metod för hur man gör en kvalitativ bearbetning. Vanliga 
insamlingsmetoder med kvalitativa metoder som utgångspunkt är observationer 
och intervjuer, med låg struktureringsgrad. Målsättningen med arbetet är att 
hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Dessa ligger därefter till grund 
för den skriftliga analysen, i vilken man redovisar sitt arbete. 

3.3 Val av metod 
I och med att resultatet av studiens forskning inte lämpar sig för att presenteras 
numeriskt så faller det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ metod. När 
uppsatsen nämner metod så avses i första hand insamlings- eller analysmetod. 
Faktainsamlingen har i denna uppsats skett dels genom litteratursökning och 
dels genom en ickestandardiserad och ostrukturerad intervju. Valet av 
intervjuform (vägledande konversation) bygger på att ge respondenterna en 
stor grad av påverkningsgrad och frihet i svaren, samt för att ge forskaren 
större flexibilitet i frågeställandet och valet av följdfrågor. En ytterligare 
anledning till att intervjuer valts som en del av metoden är att ”Enkät och 
intervju är så viktiga utredningsinstrument att de flesta högre officerare kan 
förmodas använda sådana metoder någon gång”.26 

Analysmetoden baseras på en kvalitativ bearbetning av intervjuns 
utskrivna text och är en kombination av induktiv och deduktiv ansats, 
även om huvudangreppssättet är induktivt. Med induktiv ansats menas 
här en övergång från empiri till teori. Dock finns det inslag av deduktiv 
ansats, med anledning av att respondenternas huvudargument på 
uppsatsens frågeställningar kommer att prövas mot uppsatsens 
hypotes. 
 

                                                 
23 Starrin, Larsson m.fl., Från upptäckt till presentation, Studentlitteraturen, Lund, 1991, s. 22. 
24 Holme Idar, Krohn Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, s. 76. 
25 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1991, 
1994, Andra upplagan, s. 99. 
26 Anders Lundberg, Ord på vägen inför C-uppsatsen, FHS/MTI, 2001-04-25, s. 8. 
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3.4 Uppsatsens metodsteg27 
Avsikten med denna del i uppsatsen är att för läsaren tydliggöra den röda 
tråden i tillämpningen av den valda metoden. 

Inledningsvis skall intervjuer genomföras i syfte att inhämta de valda 
respondenternas argument. Intervjuerna bearbetas och skrivs ut i sin helhet för 
att göra det inhämtade materialet överskådligt i syfte att underlätta nästa 
metodsteg. 

Därefter följer en systematisk analys av respondenternas argument i syfte att 
klarlägga och strukturera argumenten i kategorierna för och emot 
Försvarsmaktens möjligheter att lämna stöd till Polisen. Avsikten med detta 
metodsteg i undersökningen är att lägga materialet till rätta för att underlätta 
den fortsatta analysen. 

Därefter genomförs en komparativ innehållsanalys där respondenternas 
uppfattning analyseras och jämförs i förhållande till det befintliga juridiska 
ramverket.  

Slutligen kommer en sammanvägd analys av de olika argumenten att 
genomföras i syfte att generera de slutsatser som skall ge svar på studiens 
frågeställningar och därigenom belägga eller falsifiera hypotesen. 

                                                 
27 Holme Idar, Krohn Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, s. 139-140. 
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Nedan följer ett grafiskt flödesschema av uppsatsens metod. 
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4 BAKGRUND 
Avsikten med denna del är att ge en bakgrund som sätter in uppsatsens syfte 
och frågeställningar i ett större perspektiv. 

4.1 Militärt stöd till samhället genom tiderna 
I 1864 års strafflag kunde krigsmannaskap användas för ”upprors stillande”. 
Vapen fick inte användas mot upprorsmän förrän ”den på stället varande 
civilmyndighet tre gånger ljudligen i Konungens namn befallt dem att 
åtskiljas”.28  

1915 års förordning reglerade användande av militär personal vid 
upprätthållande av allmän ordning samt för eldsläckning och andra dylika 
ändamål. Behörighet att begära militär handräckning låg hos länsstyrelserna, i 
snabba lägen kunde dock polismästare eller landsfiskal begära handräckning 
direkt hos militärbefälhavaren.29 

Som en följd av händelserna i Ådalen 1931 ändrades 1915 års förordning 1932. 
Möjligheten att använda militär handräckning vid stillande av upplopp 
kvarstod, men Kungen bibehöll i princip ensam rätten att besluta om 
militärhandräckning. Undantag medgavs dock vid snabba lägen, då 1915 års 
förordning gällde.30 

I SOU 1942:54 framgår att endast särskilt kvalificerad och utbildad trupp 
skulle användas vid militär handräckning. Den militära personalens rätt att 
bruka våld skulle vara densamma som den civila polisens rätt i liknande 
situationer.31 

År 1969 aktualiserades åter frågan om förändringar i 1864 års strafflag. 
Lagrådet yttrade att det i första hand ankommer på polisen att upprätthålla 
allmän ordning. Kungen, som bär det yttersta ansvaret, kan dock besluta om 
militär hjälp om polisens resurser inte är tillräckliga. Regeringen stödde 
lagrådets yttrande och förordningen om att militär hjälp kunde användas för 
stillande av upplopp upphävdes. 32 

I 1974 års regeringsform, 8 kap. 3 §, framgår att regler som innebär ingrepp i 
enskilda personliga förhållande skall ges i form av lag. För nyttjande av 
Försvarsmakten mot den egna befolkningen, enskilda eller civila, finns inte ett 
stöd i dagens lagstiftning. 

4.2 Ådalensyndromet 
Sedan början av 1930-talet har det rått en bred parlamentarisk enighet om att 
militär personal inte skall användas vid sociala konflikter. Möjligheten att 
nyttja militär handräckning i dessa situationer har inte heller utnyttjats sedan 
1931, som en följd av händelserna i Ådalen i maj 1931 då militär personal 
nyttjandes för att ”stilla uppror”. Den militära handräckningen använde då sina 
                                                 
28 Försvarsdepartementet, SOU 2001:98, Stöd från Försvarsmakten, s. 60. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid., s. 61. 
32 Ibid., s. 63. 
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vapen mot de civila upprorsmakarna med dödlig utgång. När demonstranterna 
var på mindre än 100 meters avstånd från strejkbrytarbaracken, 
kommenderades eld. Även om manskapet uppges ha siktat mot marken framför 
demonstrationståget, träffades demonstranterna av kulorna och fem av 
demonstranterna dog. Följande dag sändes den militära truppen och den 
extrainkallade ordningsmakten från Stockholm bort från Ådalen.33 

Allt sedan dess har det varit en vedertagen uppfattning att inte använda militär 
personal vid sociala konflikter. Den uppfattningen benämns Ådalensyndromet. 

4.3 Det vidgade säkerhetsbegreppet 
”Det var bättre förr, fienden har blivit lömskare, förr var det två länder som 
stod mot varandra”.34  

Det är inte i första hand stormakter med överväldigande militära resurser som 
kan tänkas komma att agera mot Sverige, utan snarare organisationer och 
grupper som med hot och påtryckningar, våld och skadegörelse kan tänkas vilja 
påverka rikets säkerhet.  

En av de största strategiska riskerna eller hoten mot Sverige eller svenska 
intressen är förbundna med Sveriges alltmer aktiva roll i den europeiska 
säkerhetsprocessen. Ställningstaganden och militärt engagemang i 
internationella operationer kan tänkas utlösa militära eller andra våldsaktioner 
som direkt berör Sverige.35  

Terroristdåden i USA den 11 september 2001 visar de stora följderna av ett 
angrepp av en icke-statlig aktör som använder ickekonventionella stridsmedel. 
Angreppen i New York och Washington illustrerar också svårigheterna både att 
möta ett sådant våld och svårigheterna att definiera det. Andra händelser som 
påvisar svårigheten att skydda sig mot terroristdåd är gisslandramat på teatern i 
Moskva. Många gånger är inte syftet med våldshandlingen att sätta igång ett 
krig, utan att påverka den angripna staten till ett visst ställningstagande eller till 
att avstå från ett ställningstagande. 

I samma takt som Sverige integreras med övriga västliga länder så kommer vi 
också att i högre grad påverkas av dessa länders säkerhetspolitiska situation 
och hotbild. De främsta hoten mot Sverige bedöms följaktligen inte vara hot 
riktade mot Sverige som enskild nation, utan hot mot någon eller några av de 
gemenskaper som Sverige ingår i eller identifierar sig med.36 

Det är inte längre lika lätt som tidigare att bestämma övergången från fred till 
krig. Händelser, som var för sig inte går att betrakta som krigshandlingar, 
utvecklas i en glidande skala där det inte längre är möjligt att avgöra vad som 
gäller.  

                                                 
33 Nationalencyklopedin. www.ne.se, 2003-01-14. 
34 Robert Blake, Brittisk/Rysk storspion i rysk tv intervju på sin 80 årsdag. 
35 Jmf gisslandramat på Centralstationen under julhelgen 2002. Syftet var oklart, men bland 
annat spekulerades det om att kidnapparen hade anknytning till den tjetjenska frihetskampen. 
Syftet skulle då vara att med denna aktion kasta strålhastarljuset på Tjetjenienkonflikten. 
36 Försvarsmakten, Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004, Årsrapport från 
Perspektivplaneringen 2002-2003, HKV 2003-02-28 23 210:63182, s. 29. 
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4.4 Den politiska inriktningen 
Med utgångspunkt från en vidgad säkerhetssyn bör enligt regeringen en 
helhetssyn prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och 
hantera hot och risker i såväl fred som krig.37 

Enligt Försvarsmaktens mening innebär begreppet helhetssyn på hanteringen 
av hot och risker i fred och krig att myndigheten i högre grad än tidigare skall 
vara beredd att stödja samhället i hela skalan fred - kris - krig. Försvarsmakten 
anser vidare att stödet till räddningstjänsten, polisen och sjukvården bör 
utvecklas.38 Regeringen stöder detta i 1998/99:FöU3, s.14. 

Regeringen slår fast att Försvarsmaktens resurser skall kunna utnyttjas för att 
stärka samhället.39 Man betonar att ett polisiärt utnyttjande av Försvarsmaktens 
materiel och personal i tjänsteuppgifter skall vara förbehållet särskilda 
undantagsfall. Polisen skall i första hand lösa sina uppgifter med egna 
resurser.40 

Regeringen anser vidare att det i fred bör finnas väl fungerande 
samverkansrutiner mellan Försvarsmakten och andra myndigheter och 
samhällsaktörer.41 

Ordförande i Försvarsberedningen, Håkan Juholt, uttrycker sin uppfattning 
enligt följande: "Mot de hot som kan riktas mot Sverige räcker inte endast 
militärt försvar. Den stora utmaningen som vi står inför är att ändra strukturer 
och regler, så att vi kan försvara landets värden också mot hot som inte 
kommer från andra länder, t.ex. terrorism, attacker mot informationsteknologin 
och liknande. Skattebetalarnas pengar måste användas effektivare i en tid när 
allt inte längre kan planeras för antingen krig eller fred. Den breda, gråa skalan 
däremellan måste hanteras på nya sätt och med bättre samordning av olika 
myndigheters resurser.”42  

4.5 Internationell jämförelse 
Försvarsmakter i andra länder utvecklas även på lägre nivåer mot att kunna 
uppträda samordnat såväl med andra länders styrkor som såväl med andra 
nationella myndigheter och organisationer. Den breddade hotbilden med 
terrorism i fokus innebär i en del fall att den ordinarie Försvarsmakten i andra 
länder ges ytterligare uppgifter för att hantera även delar av detta hot. I andra 
fall finns eller upprättas det någon typ av paramilitär styrka, gendarmeri eller 
militärpolisstyrka. Dessa har uppgifter inom ramen för såväl inre säkerhet och 
gränsskydd som terroristbekämpning, även utanför det egna landet.43  

                                                 
37 Försvarsdepartementet, SOU 2001:98, Stöd från Försvarsmakten, s. 23. 
38 Regeringens proposition 1996/97:11, Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred. 
39 Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret, s. 48. 
40 Ibid., s. 150. 
41 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. 
42 Juholt Håkan, www.forsvarsberedningen.gov.se, 2003-01-14. 
43 Försvarsmakten, Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004, s. 30-31. 
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4.6 Försvarsmaktens syn på framtida uppgifter 
Vid en diskussion om hur Försvarsmaktens uppgifter bör formuleras är det 
viktigt att ha i åtanke vad som är utmärkande för Försvarsmakten, jämfört med 
andra myndigheter och aktörer, nämligen förmågan till våldsutövning. Rätten 
och förmågan att använda våld mot yttre fiender är ett grundläggande och 
särskiljande drag för Försvarsmakten. 44 

Utvecklingen av hotbilden gör att dagens försvarsmaktsuppgifter, liksom deras 
relativa vikt, inte längre ter sig lika entydiga och självklara som tidigare. I och 
med det ökande hotet av terroristaktioner uppstår en allt svårare 
gränsdragningsproblematik mellan militärt och polisiärt ingripande. 
Terrorismens utveckling avseende såväl metoder som medel gör att även 
terrorhandlingar till intensitet och omfattning i vissa fall kan likställas med ett 
väpnat angrepp. Terrorhandlingar är inte begränsade till krigssituationer, utan 
inträffar även i fredstid. Aktörerna bakom terrorhandlingar är dessutom oftast 
ickestatliga. Deras bakomliggande syften kan vara mångfacetterade och deras 
tankemönster svårförståeliga och om syftet kan det därmed bara spekuleras. På 
många sätt faller det idag inte inom Försvarsmaktens ansvarsområde att möta 
denna typ av hot. På det området skiljer sig Sverige från många andra 
västländer, inte minst de som tidigare drabbats av omfattande terrorism.45 

Terrorhandlingars intensitet och omfattning kan ändå vara sådana att de i flera 
fall inte kan hanteras med enbart polisiära resurser, utan kräver tyngre och mer 
avancerade motåtgärder. Det torde därför finnas ett behov av att närmare 
klarlägga Försvarsmaktens framtida roll när det kommer till den delvis nya typ 
av angrepp som terroristhandlingar utgör.46 

Försvarsmakten förespråkar inte ett övertagande av uppgifter som idag 
hanteras av polisen. Istället handlar diskussionen ovan om hur Försvarsmakten 
skall kunna komplettera polisen vid extraordinära händelser, och att hitta 
gemensamma former för att täcka gråzonen mellan polisiära och militära 
ansvarsområden.47 

                                                 
44 Försvarsmakten, Målbildsinriktning inför Försvarsbeslut 2004, s. 40. 
45 Ibid., s. 41. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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5 DET JURIDISKA LAGRUMMET 
Syftet med denna del är att översiktligt beskriva det befintliga juridiska 
lagrummet som styr militär-polisiär samordning/samverkan och som är 
intressant att belysa för den fortsatta studien. 

Respondenternas argument kommer att analyseras mot befintlig lagstiftning i 
syfte att analysera huruvida lagrummet bör modifieras för att möjliggöra en 
mer effektiv resursanvändning. 

Redovisningen är i huvudsak uppbyggd så att grundlag, lag, förordning och 
myndighetsföreskrifter beskrivs i denna ordningsföljd. 

5.1 Bakgrund 
Enligt Regeringsformen utgår all offentlig makt från folket. Detta är grunden 
för det svenska demokratiska systemet. I Regeringsformen anges även att ”Den 
offentliga makten utövas under lagarna”48, innebärande att all offentlig 
maktutövning måsta vara styrd genom en lag. För att kunna förstå de problem 
man ställs inför i frågan huruvida Försvarsmakten kan stödja polisen, är det 
nödvändigt att man har en grundläggande förståelse för hur det svenska 
systemet av lagar, förordningar och föreskrifter hänger samman. 

Sverige har fyra grundlagar. Dessa är regeringsformen, successionsordningen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.49 Det är i dessa fyra 
grundlagar som våra grundläggande demokratiska principer finns fastslagna. 
Regeringsformen behandlar, bland annat, våra grundläggande fri och 
rättigheter som till exempel rätten att röra sig fritt inom riket. För att göra 
undantag från dessa fri och rättigheter krävs att det föreskrivs i lag. Detta 
innebär att regeringen, utom i vissa väl avgränsade fall och då efter 
bemyndigande i lag, eller myndigheter inte på eget bevåg kan inskränka dessa 
fri och rättigheter. ”Begränsning /.../ får göras endast för att tillgodose 
ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.”50  

För att ändra en grundlag krävs det två riksdagsbeslut med ett mellanliggande 
val.51 Detta förfarande har valts för att skapa en stabilitet runt rikets grundlagar. 
En tillfälligt uppkommen politisk majoritet i riksdagen skall inte kunna ändra 
landets styrelsesätt. 

Lagarna stiftas av riksdagen. Initiativet till en lag, eller lagändring, kan komma 
endera från regeringen (proposition) eller från oppositionen (motion). 
Regeringen, som styr riket, lämnar därefter tillämpningsbestämmelser för 
lagarna i form av förordningar.52 

                                                 
48 Försvarsdepartementet, ”Regeringsformen 1. kap 1§” i FTS 2001/02, s. 13. 
49 Ibid. 
50 Rättsnätet, www.notisum.se., Regeringsformen (1974:152), 2 kap 12 §, 2002-10-29. 
51 Ibid., 8 kap 15 §. 
52 Nationalencyklopedin. www.ne.se, 2002-10-29. 
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5.2 Regeringsformen (1974:152)53  
För den fortsatta studien är kapitel 10 i Regeringsformen, Förhållandet till 
andra stater, särskilt intressant.  

Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt eller del av i strid för att möta 
väpnat angrepp mot riket. Regeringen får bemyndiga Försvarsmakten att 
använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att förhindra 
kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande 
stater.54 

5.3 Förvaltningslagen (1986:223)55 
Generellt har samtliga statliga myndigheter skyldighet att lämna stöd till andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten.56 

Det är den myndighet som får en begäran som skall ta ställning till om hjälp 
kan lämnas eller inte. Grunden för att hjälp skall lämnas är om hjälpen omfattas 
av myndighetens verksamhet och om myndighetens resurser i övrigt tillåter 
detta. 

5.4 Räddningstjänstlagen (1986:1102)57 
Lagen reglerar hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas. 

En statlig eller kommunal myndighet skall, och är skyldig att, med personal 
eller egendom delta i en räddningsinsats på begäran av räddningsledaren.58 
Regeringen eller utsedd myndighet får besluta om avsteg från denna lag i 
händelse av krig eller krigsfara.59  

5.5 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt60 
Totalförsvarsplikten utgör grunden för Försvarsmaktens personalförsörjning. 
Under utbildningen lär sig de totalförsvarspliktiga att hantera den militära och 
civila materielen. De resurser som Försvarsmakten disponerar och som andra 
myndigheter kan ha behov av att låna hanteras därför ofta av 
totalförsvarspliktiga. 

Totalförsvarspliktiga som är under utbildning är endast skyldiga att delta i 
sådan verksamhet som kan anses utgöra ett led i deras utbildning för 
krigsuppgiften. Försvarsmaktens möjlighet att använda sig av 
totalförsvarspliktiga begränsas därför av utbildningspliktens omfattning.  

Att Försvarsmaktens personal i så stor utsträckning utgörs av 
totalförsvarspliktiga och att just denna personalkategori hanterar materielen 

                                                 
53 Försvarsdepartementet, FTS 2001/02, s. 13. 
54 Ibid., 9 §, s. 16. 
55 Rättsnätet, www.notisum.se., Förvaltningslagen (1986:223), 2002-10-29. 
56 Ibid., 6 §. 
57 Försvarsdepartementet, FTS 2001/02, s. 517. 
58 Ibid., 34 §, s. 522. 
59 Ibid., 67 §, s. 526. 
60 Ibid., s. 247. 
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utgör i sig en begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att lämna stöd till 
andra myndigheter.61 

5.6 Förordning (2000:555) med instruktion för 
Försvarsmakten62 

Förordningen anger att grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara 
förmågan till väpnad strid. Förordningen anger vidare vilka uppgifter som 
Försvarsmakten skall kunna lösa; Försvara hela Sverige, hävda Sveriges 
integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt att; 

”Försvarsmakten skall bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra 
påfrestningar i fred genom att kunna samverka med andra myndigheter och 
kunna ställa resurser till förfogande.”63 

5.7 Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till 
civil verksamhet64 

Eftersom denna är den senaste förordningen som reglerar Försvarsmaktens stöd 
till samhället så ges här ett större utrymme till en utförligare beskrivning av 
innehållet. 

Vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för 
behandling av skadade eller sjuka skall Försvarsmakten bistå med 
helikoptertransport.  

Försvarsmakten får efter begäran lämna stöd till Polisen, Kustbevakningen, 
Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting. När stöd 
lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens personal inte användas i 
situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång eller våld 
mot enskilda. 

När Försvarsmakten lämnar stöd till civil verksamhet får endast sådan personal 
inom Försvarsmakten som har lämplig utbildning för uppgiften medverka. 
Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig 
kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften. 

Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med 
totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna förordning 
endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt är uppfyllda. 

Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter enligt denna 
förordning som kan medföra en inte obetydlig risk för att personalen kan 
komma att skadas. 

En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna förordning skall 
stå under befäl av militär chef.  

                                                 
61 Försvarsdepartementet, SOU 2001:98, Stöd från Försvarsmakten, s. 157. 
62 Försvarsdepartementet, FTS 2001/02, s. 172. 
63 Ibid., 2 §, s. 172. 
64 Förordningen ersätter Förordning (1986:1111) om militär medverkan i civil verksamhet. 
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5.8 Förordning (1982:756), IKFN-förordningen 
I IKFN-förordningen finns de regler som är att hänföra till regeringsformens 
formulering om att: ”regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda 
våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av 
rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater”. 
Förordningen tar främst sikte på kränkningar, av vårt territorium, genomförda 
av andra stater. Det finns dock regler för skydd av svenska fartyg och luftfartyg 
som är intressanta ur ett terroristbekämpningsperspektiv.  

Försvarsmakten skall enligt IKFN-förordningen: ”skydda svenska fartyg och 
luftfartyg inom svenskt territorium samt på eller över fritt hav”65. Det finns 
inte närmare angivet mot vad fartygen och luftfartygen skall skyddas. Detta 
innebär att försvarsmaktens resurser kan användas för att skydda svenska 
fartyg och flygplan mot terrorangrepp. Syftet med förordningen är dock att 
hotet skall komma utifrån, i form av annat fartyg eller flygplan. Detta innebär 
att försvarsmaktsresurser inte kan användas för att försvåra eller förhindra flyg- 
eller fartygskapningar, genomförda av passagerare eller besättning. Beslutet att 
genomföra en insats mot fartyg eller flygplan som hotar svenska 
fartyg/flygplan ligger hos Försvarsmakten. 

5.9 Laglig användning av tvång eller våld 

5.9.1 Brottsbalken (1999:329)66 
Av särskilt intresse är 24 kapitlet där nödvärnsrätten, befogenhet att i vissa 
situationer använda våld och ändå vara straffrättsligt ansvarig. 

Här framgår att man har rätt använda våld om man hjälper till att förhindra en 
våldshandling enl Brottsbalken 24 kap 1 § eller Polislagen 10 §. 

5.9.2 Polislagen (1984:387)67 
Lagen reglerar polisens verksamhet, av särskilt intresse för studien är hur 
våldsanvändning är reglerat. Här framgår att en polisman, med hänsyn tagen 
till den så kallade proportionalitetsprincipen, får använda våld för att 
genomföra en tjänsteåtgärd under vissa förutsättningar. Detta är den paragraf 
som avses när man i dagligt tal använder uttrycket ”polisens våldsmonopol i 
fredstid”.  

I polislagen framgår också att någon som biträder polisman även har samma 
befogenheter att använda våld som polisman.68 

                                                 
65 Försvarsdepartementet, FTS 2001/02, ”IKFN förordning”, 3 §, s. 77. 
66 Ibid., s. 326. 
67 Ibid., s. 375. 
68 Ibid., 10 §, s. 377. 
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5.9.3 Lagen om (1990:217) skydd för samhällsviktiga 
anläggningar m.m. (Skyddslagen) 

I lagen ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot sabotage, terrorism, 
spioneri och skydd för allmänheten mot skada vid militär verksamhet. 

Befogenheter enligt skyddslagen utgår från att ett i förväg bestämt 
skyddsobjekt finns. Lagen anger att regeringen eller myndighet som regeringen 
delegerat ansvaret till, främst Länsstyrelsen, får besluta om skyddsobjekt. Som 
skyddsobjekt kan i princip vad som helst förklaras, byggnad, anläggningar, 
områden etc.69 

För bevakning av skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan 
särskilt utsedd personal anlitas. De som bevakar skyddsobjekt och inte är 
poliser benämns skyddsvakter. Skyddsvakter har inom skyddsobjekt och i dess 
närhet, samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att 
anhålla för spioneri och sabotage eller förberedelser för ett sådant brott.70 

5.10 Försvarsmaktens egen personal eller verksamhet 

5.10.1 Förordning (1980:123) med reglemente för Militärpolis 
Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom 
Försvarsmakten samt vid övningar med Försvarsmakten och andra 
myndigheter. En militärpolisman är att anse som en polisman. Vad som är 
föreskrivet en civil polisman gäller därför för en militärpolisman vid 
tjänsteutövning inom Försvarsmakten.71 

5.10.2 Förordningen (1986:616) om beredskapspolisen 
Av förordningen framgår att det är möjligt att kalla in beredskapspoliser under 
höjd beredskap eller då regeringen beslutar om tjänstgöring. Beredskapspoliser 
skall i huvudsak nyttjas för verksamhet knutna till befolkningsskydd och 
räddningstjänst, men kan även nyttjas för andra lämpliga polisuppgifter. Det 
finns även möjlighet att kalla in beredskapspoliser för repetitionsövning.72 

5.10.3 Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet 
Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas för att kartlägga yttre militära 
hot mot landet och till stöd för utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. I 
verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt 
säkerhetssamarbete och att medverka med underrättelser för att stärka 
samhället vid svåra påfrestningar i fred.73 

                                                 
69 Försvarsdepartementet, FTS 2001/02, 3-4 §, s. 89. 
70 Ibid., 13 §, s. 90. 
71 Ibid., 1, 8 §, s. 312. 
72 Ibid., 1 §, s. 387. 
73 Ibid., 1 §, s. 87. 
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6 REDOVISNING AV RESPONDENTINTERVJUER 
Avsikten med detta kapitel är dels att presentera respondenterna och dels att 
redovisa resultatet av respondentintervjuerna. Respondenternas samlade 
uppfattningar har valts att redovisas, genom att inledningsvis under respektive 
frågeställning presentera en kort resumé av svaren för att därefter redovisa ett 
axplock av respondenternas huvudargument. Detta för att ge läsaren möjlighet 
att skapa en uppfattning om argumentens bärighet. 

6.1 Val av respondenter 
De personer som intervjuats har valts ut eftersom de har, eller har haft, 
befattningar som direkt är att hänföra till uppsatsen och dess syfte. Detta kallas 
respondentintervju och går helt enkelt ut på att man intervjuar personer som 
själva är delaktiga i den företeelse man studerar.74 Urvalet av respondenter har 
grundat sig på avsikten att inhämta flera olika perspektiv på 
grundproblematiken. För att få en variationsbredd i uppsatsen så har 
respondenter intervjuats som är aktivt involverade i processen när det gäller 
utvecklingen av Försvarsmaktens stöd till Polisen. Ytterligare djup i uppsatsen 
och förtydligande av den politiska kopplingen erhölls genom intervjuer med 
medlemmar (och före detta medlemmar) av Försvarsutskottet och politiker på 
regeringsnivå. I syfte att erhålla ett objektivt perspektiv på studien så har två av 
regeringen utsedda särskilda utredare intervjuats. Antalet genomförda 
intervjuer är sammanlagt åtta stycken. Respondenterna har lovats anonymitet 
på så sätt att de olika argumenten inte går att härledar till en specifik 
respondent i syfte att skapa bästa möjliga intervjuklimat.75  

Det politiska perspektivet har erhållits efter intervjuer av: 
• Håkan Juholt, ordförande försvarsberedningen (s). 
• Henrik Landerholm, Rektor vid Försvarshögskolan, f d ordf. 

försvarsberedningen (m).  
• Gustav Fridolin, Riksdagsman (mp), ledamot i konstitutionsutskottet, 

suppleant i försvarsutskottet och lagutskottet. Yngst i riksdagen, dvs. 
nästa generations riksdagsman. 

Perspektiv från operativt ansvariga chefer har erhållits efter intervjuer av: 
• Karl-Bertil Arosenius, Länspolismästare Norrbottens län. 
• Gunno Gunnmo, Länspolismästare Stockholms län. 
• Jan Jonsson, Chef Operativa insatsledningen i Försvarsmakten. 

Det objektiva expertperspektivet i studien har erhållits efter intervjuer av: 
• Ann-Louise Eksborg, Generaldirektör Krisberedskapsmyndigheten, 

ansvarig för SOU 2001:98, Stöd från Försvarsmakten, Stockholm, 
2001. 

• Johan Munck, Justitieråd, Högsta domstolen, ansvarig för ”11 
Septemberutredningen”, Ju 2001:13, dir. 2001:120. 

                                                 
74 Holme Idar, Krohn Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990, s. 39. 
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6.2 Respondenternas syn på militär/civil samverkan 
 Vad betyder i sammanhanget den förändrade hotbilden? Har de 

allvarliga händelserna (Göteborg, Malexander, New York, Bali, 
Moskva, etc.) som inträffat under de senaste åren på något avgörande 
sätt förändrat den politiska inställningen till samverkan mellan polis 
och militär? 

Svaret på frågan var relativt samstämmigt från respondenterna. Man hade som 
frågan antyder, uppfattat att det var den förändrade hotbilden som var en av 
orsakerna till att frågeställningar kring militär – polisiär samverkan har kommit 
upp på den politiska agendan.  

”Det är ju inte bara av den anledningen att mittemellan och små hot har 
blivit större, utan framförallt blivit större i förhållande till det som inte 
längre existerar. Det gör att det politiska spektret har fokuserat på det som 
ligger närliggande och reellt än det som känns mer fjärran, och för dagen 
mindre sannolikt som har gjort att den här diskussionen har kommit upp till 
ytan. Behovet av mer fördomsfri samverkan har funnits under lång tid. Som 
jag uppfattar det har de sista åren inneburit en större acceptans att bryta upp 
sektorsgränser mellan Försvarsmakten och Polisen.” 

De två andra områdena som respondenterna angav som påverkansfaktor är dels 
att man uppfattar regelsystemet som omgärdar Försvarsmaktens stöd till 
Polisen som diffust och dels att man anser att skattebetalarnas pengar skall 
nyttjas på ett effektivare sätt. 

”Verkligheten, och insikten om att vår lagstiftning eller tillämpningen av 
lagarna där tvistar faktiskt juristerna om. Efter 11:e september så tror jag att 
det är uppenbart för alla att angrepp kan se annorlunda ut. Därför tror jag 
att det nu är en het potatis.” 

6.3 Argument för och emot militär-polisiär samordning 
 Vilka huvudargument finns för en utökad samordning mellan 

Försvarsmakten och civila myndigheter, främst Polisen? 
Ett effektivare nyttjande av statens resurser är respondenternas huvudsakliga 
argument för en utökad samordning mellan Försvarsmakten och Polisen.  

”Det första ett bättre nyttjande av statens resurser samtidigt finns det inget 
försvarsmaktsintresse att bli styrda till att bli polis eller räddningstjänst eller 
något annat. Vi är ersättning för att man inte satsar tillräckligt på dom här 
områdena.” 

”Jag tycker att det är viktigt att vi har en försvarsmakt som kan hjälpa till vid 
extraordinära situationer. Och för att kunna ha det krävs en tydligare 
samordning med polisen och även med det civila samhället i stort.” 

”Att det är bra för skattebetalarna, det är billigare för skattebetalarna att ha 
en resurs som man kan utnyttja i stället för att bygga upp dubbla resurser. 
Min slutsats är att vi inte skall tänka krig fred inte militärtcivilt. Vi skall 
tänka resursmässigt Sverige.” 
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Det fanns även argument för att nyttja Försvarsmakten mot hot som polisen 
inte är dimensionerad för, i första hand terrorangrepp.  

”Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna behövas en möjlighet för 
regeringen att använda Försvarsmaktens resurser även för viss typ av 
våldsanvändning i en situation som inte innebär ett väpnat angrepp enligt det 
traditionella sättet att se. T.ex. möjlighet för regeringen att beordra 
Försvarsmakten att skjuta ner ett av terrorister använt flygplan som är på 
väg mot ett svenskt mål.” 

Ett antal respondenter underströk också att Försvarsmaktens stöd till Polisen 
skall ske inom ramen för den fjärde uppgiften, stöd till samhället. Uppgiften 
skall dock inte vara dimensionerande för Försvarsmakten. 

 Vilka huvudargument finns för en fortsatt begränsning i 
samordningen mellan Försvarsmakten och civila myndigheter, 
främst Polisen? 

Även i denna fråga så är respondenternas argument relativt samstämmiga och 
man kan urskilja tre huvudargument som begränsar Försvarsmaktens möjlighet 
att lämna stöd till Polisen. Argumentet som huvuddelen av respondenterna 
framförde var tveksamheten till att låta Försvarsmakten användas mot den egna 
befolkningen vid till exempel demonstrationer. 

”Jag anser ju att myndighetsutövning mot enskild innefattande 
våldsanvändning bör stå under polisiär jurisdiktion, dvs. för mig är det svårt 
att tänka mig svårt att tänka mig militärt befäl självständigt utan att det är 
polisen som bär ansvaret för insatserna och ska delta i en insats av något 
slag.” 

”Det som är ett känsligt och förbjudet område är när det gäller ingripande 
mot människor, individers integritet. Det är fel i logiken att använda FM mot 
den egna befolkningen. Det blir svåra associationer mot en massa olika håll. 
Det är viktigt att klara ut gränsdragningarna. Sedan man har angett ramen 
kommer man att kunna börja utveckla former.”  

”Begränsningarna idag tror jag idag är ideologiska skäl som bromsar 
utvecklingen. Och det är att vi har en tradition i Sverige att rättsapparaten 
skall hållas helt avskild. Domstolar, åklagare och polis har hand om det och 
inga andra.”  

Andra argument som framfördes som begränsande var Försvarsmaktens brist 
på kompetens inom området, polisiär våldsanvändning. 

”I dagens läge är Försvarsmaktens personal inte utbildad för polisiär 
våldsanvändning. Försvarsmakten har i vart fall tidigare inte ansett att man 
har möjlighet att utbilda sin personal på alla typer av våldsanvändning 
(militär våldsanvändning i krig, skyddsvakts våldsanvändning, polismans 
befogenheter och envarsbefogenheter). Detta har man ansett bli alltför 
komplext och ta tid och kraft från den militära utbildningen. 
Försvarsmaktens personal är således idag inte utbildad och övad i att utöva 
polisiärt våld. Man får inte glömma vad som är ration för att vi har en 
Försvarsmakt; självfallet måste Försvarsmakten prioritera de uppgifter som 
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den är till för. Behöver vi fler poliser är det rimligare att satsa pengarna på 
det än att gå omvägen över Försvarsmakten. Ett annat skäl mot att 
Försvarsmaktens personal skulle användas för polisiära uppgifter är att vi 
har ett pliktförsvar. Totalförsvarsplikten innebär en skyldighet att tjänstgöra 
för att kunna försvara landet i krig. Den innebär ingen skyldighet att fullgöra 
polisiära uppgifter. Det är också tveksamt att sätta in pliktpersonal mot 
landets egen befolkning.” 

 Vilka extraordinära situationer skall föreligga för att samverkan 
mellan Försvarsmakten och Polisen skall kunna genomföras? 

Här var respondenternas argument mycket samstämmiga. De extraordinära 
situationer som man såg framför sig när man diskuterar Försvarsmaktens stöd 
till Polisen var situationer med terror inslag. Respondenterna anser också att 
det är mycket svårt att definiera extraordinära situationer. 

”Jag ser framför mig storskaligt våld av typen terroristattacker. Där är det 
självklart att man måste ändra på lagstiftningen så att man kan använda det 
resurser som samhället ändå har. Börjar men från det hållet, så är jag 
osäker på var man skall hamna, för jag vill inte hamna i bevakning av 
demonstrationer.” 

”Jag tror att det är uteslutet att få majoritet till att tillåta att FM skall 
ingripa vid civila oroligheter. Om det då är oroligheter som härrör från 
främmande länder då är det lite olika meningar.” 

”Det är väl det som är så himla svårt, men 11 september är väl en grej. Det 
visar vad man kan tänkas vara beredd att göra. Det enda man vet är att om 
det händer blir det inte som 11 september, det blir på ett annat sätt.” 

”Jag skulle vilja att samhällets samlade förmåga kan användas på bästa 
möjliga sätt att ge så högt skydd som möjligt för nationen, 
nationsbefolkningen och centrala näring. Men har mycket respekt för frågan 
om våldsanvändning mot egen befolkning. Det är en väldigt avgörande 
punkt, ska man passera förbi den då ska man ha väldigt torrt på fötterna.” 

”Det är alltid svårt att definiera de där extraordinära situationerna. Det är i 
skymnings tid, när övergår en terroristattack till att övergå till något som 
leder till ett krigstillstånd. Jag har svårt att avgöra det. Hur ser terrorismen 
ut idag?” 

”Jag tycker inte att det ska behöva vara några extraordinära situationer utan 
att de nuvarande reglerna är bra; dvs. rätt att lämna stöd till offentliga 
organ och till enskilda organ om det är fråga om verksamhet som är av 
intresse för samhället. Det finns ingen anledning att inskränka de nuvarande 
möjligheterna så att stöd bara skulle kunna lämnas i extraordinära 
situationer.” 

Vid en följdfråga om gisslandramat på Moskvateatern och efterspelet av 
Malexanderhändelserna är exempel på extraordinära situationer där 
Försvarsmakten skulle kunna stödja polisen, så svarade huvuddelen av 
respondenterna att det inte förelåg något behov av stöd i dessa situationer. 
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”Tveksam till att Malexander och gisslandramat i Moskva skulle vara en 
sådan situation.” 

”Gisslandramat i Moskva är en polisiär angelägenhet, så länge polisen inte 
behöver förstärkning från FM. Men Polisen ansvarar för ledningen.”  

 Finns det samma behov av Försvarsmaktens stöd kopplat till ett 
land, sjö och luft scenario? 

Ur respondenternas argument på denna frågeställning kan man urskilja två 
falanger. Huvuddelen av respondenterna anser att det inte är någon skillnad 
mellan de olika scenariona. En mindre del av respondenterna anser att 
skillnaden ligger i markscenariot då man anser att behovet av stöd från 
Försvarsmakten inte föreligger. 

”Jag ser ingen principiell skillnad. Ska man ta ett steg först så tar man det 
minst kontroversiella först där det är uppenbart att det inte finns polisiära 
resurser. Men jag ser ingen skillnad på mark, sjö och luft scenario.” 

”Det är skillnad beroende på att Ådalensyndromet ligger kvar. Det är väldigt 
svårt att få acceptans att FM skall vara med om det händer nåt till lands. 
Däremot måste man få förståelse om det är någonting från luften, Polisen 
har inga jaktplan och inget luftvärn och ingen kan väl drömma om att polisen 
skulle tillföras dessa faciliteter. Polisen har inga resurser för ubåtsjakt. Tror 
inte att vi skulle klara att försvara regler där FM är med till lands.” 

”Nej. Det är arten, det som inträffar som ska styra. Det är ingen principiell 
skillnad. Men jag ser efterfrågans skillnad. Jag tror inom flygets område att 
det kommer efterfrågas i mindre utsträckning än exempelvis inom mark.” 

”Nej, det kan man konstatera att det inte är, i ett markscenario är framförallt 
polisens resurser inriktat på ett mark scenario där känner vi att vi kan ha en 
viss trygghet i polisen. Medan vad det gäller ett sjö scenario har vi en 
sjöräddning som inte är lika stark. Framförallt för att det är så stora ytor att 
övervaka. Samma gäller vid ett Luftscenario. Så visst där finns en skillnad.” 

”Egentligen inte. Det som är avgörande är vilka resurser det finns att tillgå. 
Hamnar jag i en svår situation där mina resurser inte räcker till, det som är 
intressant då är vad finns det mera. Och då är det ju situationen som avgör.” 

6.4 Befintligt regelverk 
 Är det juridiska ramverket anpassat för dagens hotbild? 

Samtliga respondenter utom en anser att dagens juridiska ramverk inte är 
anpassat för dagens omvärldsläge och hotbild. 

”Alla är nog beredda att skriva under på att det inte är det.” 

”Nej det är det inte, det är otillfredsställande.” 

”Varför gör man en nyutredning när man nyss presenterat en. Man skrev 
tydligt att deras utredning borde vara ett fall för politiker. Man gick förbi 
frågan av den anledningen.” 
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”Jag tycker att det är frustrerande med dagens författning där vi t.ex. ställer 
upp oss och stödjer polisens nationella insatsstyrka med helikoptrar och 
tränar dom i hur man replierar ner till ett fartyg när man skall göra insatser. 
Men om det är en skarp insats så får vi inte göra det. Därför att en av 
kontrollpunkterna som finns i förordningstexterna det är att det får inte 
finnas risk för försvarsmaktspersonal kommer till skada.” 

”Hela totalförsvarets författningssamling är skriven för gamla systemet, den 
är skriven för ett samhälle som har ett eller två tillstånd, fred eller krig.” 

”Problemet är att regelverket inte är tydligt. För om man skall börja fundera 
över hotbilden så är den minst sagt komplicerad.” 

”Enligt min uppfattning - och såvitt jag hört också de flesta andras - är det 
juridiska ramverket fr.o.m. den 1 juli 2002 ganska väl anpassat för dagens 
läge. Det är Försvarsmakten själv som - inom ramen för rätt givna regler - 
själv sätter gränserna för i vilken utsträckning man kan ställa upp. 
Undantaget är just våldsanvändning.” 

6.5 Övriga påverkansfaktorer 
 Påverkar Ådalensyndromet den militär-polisiära samordningen? 

Huvuddelen av respondenterna anser att Ådalensyndromet påverkar 
Försvarsmaktens möjligheter att ge Polisen stöd. Det fanns även ett fåtal 
respondenter som ansåg att syndromet inte påverkade dem militär – polisiära 
samordningen. 

”Det är inte så kontroversiellt som det har varit. Allt har tagit det för givet 
att det går ju inte för Ådalen ligger ju där. Men om man börjar skrapa lite 
Ådalen var nog avsevärt svagare.”  

”Ett Ådalensyndrom, det finns det utan minsta tvekan.” 

”Det används och har gjorts länge i debatten från olika civila myndigheterna 
för att resursmaximera sin egen kärnverksamhet. Använder Ådalen-
syndromet för att polis, kustbevakning, försvarsmakten inte kan sitta i samma 
rum för att så samma lägesbild. Då använder man någonting som man tror 
är politiskt acceptans för egennyttan. Faktiskt tror jag det är mer 
myndigheterna själva som påminner politikerna om Ådalen, än politikerna i 
olika partierna som säger tänk nu på dom här förfärande skotten 1931, så vi 
inte kommer i sådan situation igen.” 

”Ådalen-syndromet - om det nu existerar - kan knappast påverka den militär-
polisiära samordningen. Den påverkas väl snarare av olika metoder för 
ledning, olika terminologi och i vad mån man är samövad. Sedan den 1 juli 
2002 är det ju också tillåtet för militär och polis att samöva sådana 
operationer där man kan komma att samarbeta. Det bör underlätta 
samordningen.” 
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 Är ekonomin den faktor som framtvingar en översyn av 
samordningen? 

Även i den här frågan var respondenternas åsikter delade. Huvuddelen ansåg 
att ekonomin inte framtvingar en översyn av den militär – polisiära 
samordningen. Men huvuddelen av respondenterna svarade på en tidigare 
fråga, att en av anledningarna till att man ser över Försvarsmaktens stöd till 
Polisen var för att effektivare nyttja samhällets resurser, sett ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Ur den aspekten blir svaren på den här 
frågeställningen svårtolkade. En mindre del av respondenterna ansåg också att 
ekonomin var en faktor som framtvingar en översyn av samordningen. 

”Jag uppfattar att den här diskussionen har styrts väldigt lite av ekonomi. 
Förutom att det grundläggande förhållandet att ingen är beredd att satsa 
resurser på att ge polisen militär kapacitet, skydd och vapen.” 

”Nej, det är det inte. Ekonomiska skäl talar i motsatt riktning.” 

”Ja, men inte er eller vår ekonomi, utan den politiska synen på ekonomi. För 
det är just det här att samhället blir mer och mer medveten om ekonomin i 
den offentliga sektorn. Så blir man mer och mer angelägen om att vi 
samverkar. Att man är ekonomisk när det gäller nyttjandet av samhälleliga 
resurser. Då kan man ju säga att man inte har råd att inte använda resurser 
som redan finns. Så jag tror att ekonomin hjälper till att föra den här 
diskussionen.” 

 Svensk militär löser, enligt vårt sätt att se det, traditionella 
polisiära uppgifter som t ex riot control när de har internationella 
fredsbefrämjande uppgifter, men inte hemma i Sverige. Ska det 
vara så och varför? 

Respondenterna ansåg i huvudsak att det inte bör vara någon skillnad mellan 
hur Försvarsmakten nyttjas i och utanför Sveriges gränser. Dock ansåg man att 
det fanns rimliga förklaringar till varför det finns en differentiering i 
Försvarsmaktens användningsområden nationellt och internationellt. 

”Det är paradoxalt men det är ju i länder och områden där man inte har 
någon statsapparat.” 

”Det finns ju en annan tradition i de länder där svensk militär används och 
jag tycker att det är svårt att jämföra. I Sverige har vi en polis som har 
våldsmonopol och det blir tydligare. Vi har valt att ha ett annat sätt än andra 
länder, jag ser att de principerna ha varit rätt i Sverige.” 
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7 ANALYS AV RESPONDENTERNAS ARGUMENT  
Avsikten med detta kapitel är att strukturera och analysera respondenternas 
argument. Som verktyg har modellen för ledningsförmåga76 som presenterats 
under teorikapitlet använts. Huvuddragen i respondenternas argumentation 
hänförs till de olika former av styrmedel som modellen anger. 

7.1 Analysprocessen 
Analysen av respondentintervjuer är en svårbeskrivlig och komplex process i 
flera steg. Analysen har inletts redan i samband med genomförandet av 
intervjuerna. Då har forskaren omedelbart tvingats att analysera vilka argument 
respondenten framför och om argumenten ligger i linje med de frågor som 
forskaren ställt. Om respondenten med sina argument inte styr mot 
frågeställningarna har forskaren med följdfrågor styrt in respondenten på rätt 
väg igen. 

Därefter har intervjumaterialet renskrivits. I detta stadium har forskaren tagit 
ställning till, analyserat och sållat bort de bitar i materialet som inte styrt mot 
frågeställningarna. Nästa steg i analysprocessen har skett då forskaren 
sammanställt intervjuerna för att åstadkomma en helhetsbild av genomförda 
intervjuer. 

Därefter har forskaren tagit ställning till vilka delar i respondentintervjuerna 
som skall redovisas i studien för att ge läsaren en så rättvis bild som möjligt av 
det samlade materialet.  

Slutligen har forskaren beskrivit ett koncentrat av respondentintervjuerna i sin 
studie. 

Fördelen med denna typ av analysprocesser är att forskaren har stora 
möjligheter att skapa sig en tydlig helhetsbild av det insamlade materialet. 
Detta innebär att forskaren är väl förtrogen med materialet vilket skapar stora 
möjligheter att dra slutsatser. Nackdelen kan vara att en felanalys på ett tidigt 
stadium i processen ger ett följdfel som kan avspegla sig i uppsatsens resultat. 
Den använda analysprocessen ställer stora krav på forskarens etik och 
objektivitet. 

Resultatredovisningen av respondentintervjuerna tillsammans med analysen av 
respondentintervjuerna skall ses som en helhet. Dessa två delområden utgör 
grunden för diskussionen där denna uppsats ger svar på uppställda 
frågeställningar. 

7.2 Analys 
Lag och regelstyrning, varaktiga skriftliga påbud och riktlinjer. Regleringen 
gäller utöver den enskilda situationen. 

                                                 
76 Försvarets forskningsanstalt, Per Larsson, En jämförande studie av militär och civil 
ledning 
under fred, kris och krig. 1999. 
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Respondenterna menar överlag att det lag- och regelverk som omgärdar 
Försvarsmaktens stöd till Polisen inte är anpassat för dagens läge. Man anser 
att det dels är otydligt och dels inte anpassat för den aktuella hotbilden. I denna 
fråga är respondenterna samstämmiga. Det som är intressant är att en 
respondent har en helt avvikande uppfattning, nämligen att lag- och regelverket 
är anpassat för dagens behov. 

Mål- och resultatstyrning, uppdragsstyrning vilket innebär att en part förser 
andra parter med någon form av resurser, materiella eller immateriella, som 
t ex pengar, fordon, personal. 

Till denna rubrik hör de argument som rör ledning vid en samordnad insats där 
våldsanvändning nyttjas. Respondenterna menar att även om Försvarsmakten 
stödjer insatsen så skall det formella insatsansvaret ligga hos Polisen. 

Andra argument som kan hänföras till denna styrform är huruvida ekonomin 
som resurs är den faktor som framtvingar en översyn av Försvarsmaktens 
uppgifter. Huvuddelen av respondenterna menar att ekonomin inte är en 
framtvingande faktor för Försvarsmaktens stöd till Polisen. Någon respondent 
anser att det inte är Polisens eller Försvarsmaktens ekonomi specifikt, utan 
ekonomin sett ur ett samhällsperspektiv som driver samordningen av 
resursutnyttjandet. 

Förordnandestyrning, individuellt förordnande i syfte att uppnå 
verksamhetsmål. 

När svensk militär personal agerar internationellt så löser de, enligt svenskt 
synsätt, polisiära uppgifter. De har förordnande att agera under andra mandat 
utomlands men hemma i Sverige så finns inte det mandatet, vilket flertalet 
respondenter anser paradoxalt. 

Råd- och uppmaningsstyrning, uppmaning om vidtagande av specifika 
åtgärder för att uppnå verksamhetsmål, ej tvingande. 

Några respondenter berör Räddningstjänstlagen i sina argument vilken kan 
utgöra en form av råd- och uppmaningsstyrning. Räddningstjänstlagen, trots att 
det är en lag, är inte tvingande utan det är upp till den tillfrågade myndigheten 
att avgöra om den har resurser och möjlighet att bidra.  

Informationsstyrning, styrning av information för att uppnå verksamhetsmål. 

I denna studie så är det svårt att tydligt hitta argument som går att hänföra till 
informationsstyrning. Ådalen-syndromet skulle kunna vara ett argument. Vissa 
respondenter anser att Ådalen förs fram som ett argument när det gäller att 
styra resurser till både Polisen och Försvarsmakten. 

Andra exempel på informationsstyrning som går att hitta i studien är hur 
Försvarsmakten saluför trender i hur andra länder nyttjar sin Försvarsmakt.77 

Utbildnings- och normstyrning, förmedling av en parts uppfattning och 
förmågor till andra berörda parter. 

                                                 
77 Kapitel 4.2 Internationell Försvarsmakts användning och trender. 
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Respondenternas argument som kan placeras under denna styrform är hur 
Ådalen-syndromet påverkar Försvarsmaktens stöd till Polisen. Respondenterna 
anser att Ådalen-syndromet påverkar möjligheterna att lämna stöd till Polisen. 
Detta kan ses som att en parts uppfattning och normer styr hur och om stöd kan 
lämnas. 

Ytterligare argument under denna styrform är argument där respondenten anser 
att Försvarsmakten är utbildad för militär våldsanvändning i krig och inte 
utbildad för Polisiär våldsanvändning i fredstid. Detta begränsar i sin tur 
Försvarsmaktens möjligheter att lämna stöd till Polisen. 

Marknadsstyrning, eller efterfrågandestyrning, efterfrågan och utbudet av 
tjänster som styr verksamheten i aktuell situation. 

Respondenterna anser att huvudargumentet för en utökad samordning mellan 
Polis och Försvarsmakt är ett effektivare nyttjande av statens resurser. Detta 
skulle innebära en efterfrågande styrning. 

Andra argument som kan hänföras till marknadsstyrning eller efterfrågande 
styrning är behovet av Försvarsmaktens stöd i de olika scenariona mark, sjö 
och luft. Huvuddelen av respondenterna anser att efterfrågan av stöd är 
likvärdigt, en mindre del av respondenterna anser att efterfrågan är större i ett 
sjö och luft scenario än i mark scenarion. 

Orderstyrning, en part utfärdar en tvingande order för att uppnå ett specifikt 
mål i en enskild situation. 

Argument som kan hänföras till denna styrform är de argument som rör 
regeringens möjligheter att nyttja Försvarsmakten mot olika former av angrepp 
som enligt det traditionella sättet inte är att likställas med väpnade angrepp. 

Ytterligare argument som kan rubriceras orderstyrning är argument där 
Försvarsmakten avdelar resurser eller stödjer Polisen i specifika operationer. 
Respondenten menar att det går bra att träna och öva, men när man kommer till 
ett skarpt genomförande så är det inte genomförbart på grund av att det finns en 
risk för Försvarsmaktens personal att komma till skada vilket inte är tillåtet 
enligt dagens regelverk. 

Externa påverkansfaktorer, vilka utgörs av en extraordinär situation som 
ställer krav på samverkan och samordning mellan civila och militära 
myndigheter. 

De argument som respondenterna förde fram som externa påverkansfaktorer 
eller extraordinära situationer var situationer med terrorinslag. Man anser dock 
inte att gisslandramat i Moskva var en sådan situation, utan respondenterna 
angav storskaliga terroristangrepp som en extraordinär situation då 
Försvarsmakten skall sättas in. Respondenterna anser också att det är svårt att 
definiera vad som är en extraordinär situation, dvs. var går gränsen mellan en 
Polisiär och en militär insats. Även hur man definierar terrorism och var 
gränsen för storskalig terrorism går. 

Respondenterna var mycket tydliga i sin uppfattning att Försvarsmakten inte 
skall användas mot enskilda och inte heller mot den egna befolkningen, t ex vid 
demonstrationerna i Göteborg i samband med EU-toppmötet.  
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7.3 Sammanfattande analys av respondentintervjuer 
Huvuddelen av respondenterna argumenterar för att det är den förändrade 
hotbilden som är huvudorsaken till att Försvarsmaktens stöd till Polisen har 
kommit upp på den politiska agendan. De två andra områdena som 
respondenterna angav som påverkansfaktorer för ämnets aktualitet var dels att 
man uppfattar regelsystemet som omgärdar Försvarsmaktens stöd till Polisen 
som diffust och dels att man anser att skattebetalarnas pengar skall nyttjas på 
ett effektivare sätt. 

Ett effektivare nyttjande av statens resurser är respondenternas huvudsakliga 
argument för en utökad samordning mellan Försvarsmakten och Polisen. Det 
fanns även argument för att nyttja Försvarsmakten mot hot som polisen inte är 
dimensionerad för, i första hand terrorangrepp.  

Ett antal respondenter underströk också att Försvarsmaktens stöd till Polisen 
skall ske inom ramen för den fjärde uppgiften, stöd till samhället. Uppgiften 
skall dock inte vara dimensionerande för Försvarsmakten. 

Det argument som respondenterna framförde som begränsande för 
Försvarsmaktens möjligheter till att lämna stöd till Polisen, var tveksamheten 
till att låta Försvarsmakten användas mot den egna befolkningen vid till 
exempel demonstrationer. Andra argument som framfördes som begränsande 
var Försvarsmaktens brist på kompetens inom området polisiär 
våldsanvändning. 

De extraordinära situationer som anses ligga till grund för Försvarsmaktens 
insats i fredstid var insatser i situationer med storskaliga terrorinslag. 
Respondenterna anser också att det är mycket svårt att definiera extraordinära 
situationer.  

Huvuddelen av respondenterna anser att det inte är någon skillnad i behovet av 
att lämna stöd från Försvarsmakten mellan de olika mark-, sjö- och 
luftscenarierna. En mindre del av respondenterna anser att skillnaden ligger i 
markscenariot då inte behovet av stöd från Försvarsmakten anses föreligga i 
samma utsträckning. 

Samtliga respondenter utom en anser att dagens juridiska ramverk inte är 
anpassat för dagens omvärldsläge och hotbild. 

Huvuddelen av respondenterna anser att Ådalen-syndromet påverkar 
Försvarsmaktens möjligheter att ge Polisen stöd. Det fanns även respondenter 
som ansåg att syndromet inte påverkade den militär – polisiära samordningen. 

Respondenterna ansåg att ekonomin inte framtvingar en översyn av den militär 
– polisiära samordningen. En mindre del av respondenterna ansåg dock att 
ekonomin var en faktor som framtvingar en översyn av samordningen. 

Respondenterna ansåg i huvudsak att det inte bör vara någon skillnad mellan 
hur Försvarsmakten nyttjas i och utanför Sveriges gränser. Dock ansåg man att 
det fanns rimliga förklaringar till varför det finns en differentiering i 
Försvarsmaktens användningsområden nationellt och internationellt. 
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8 AVSLUTNING 
Inledningsvis presenteras en sammanfattning av studien som helhet vilken följs 
av en diskussion kring studiens frågeställningar där även slutsatser dras. Efter 
detta kommer hypotesprövningens utfall att presenteras. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om befintlig lagstiftning fångar upp de 
argument som föreligger för och emot Försvarsmaktens möjligheter att i 
fredstid kunna stödja Polisen vid extraordinära situationer, vilket även 
inbegriper våldsutövning. Inom ramen för syftet kommer en diskussion rörande 
eventuella förändringar i det juridiska lagrummet att föras. 

Uppsatsens frågeställningar; Beaktar befintlig lagstiftning de argument som 
föreligger för och emot Försvarsmaktens möjligheter att i fredstid kunna stödja 
Polisen? 

– Om ”Ja”. Vilka konsekvenser och vilka möjligheter/begränsningar innebär 
det för Försvarsmaktens möjligheter att i fredstid kunna stödja Polisen? 

– Om ”Nej”. Hur skulle ny lagstiftning i sina huvuddrag kunna utformas för att 
möjliggöra Försvarsmaktens fredstida stöd till Polisen? 

Vilka potentiella samverkansområden kan bli aktuella att utveckla efter en 
föreslagen förändring i det juridiska ramverket? 

Vilka konsekvenser får de intervjuade respondenternas argument och en 
eventuell föreslagen förändring i det juridiska ramverket för Försvarsmakten? 

Uppsatsen avslutas med att pröva respondenternas argument mot hypotesen; 
Försvarsmakten är en stor samhällsresurs som begränsas av det juridiska 
ramverket.  

Som teorigrund för den fortsatta analysen har en samspelsmodell valts. 
Modellen är presenterad i utredningen ”En jämförande studie av militär och 
civil ledning inom totalförsvaret”. Modellen beskriver sex grupper av faktorer 
som skapar grund för samverkan mellan Polisen och Försvarsmakten. 
Faktorerna som modellen anger är Teknik, Organisation; Doktrin, Personal, 
Styrmedel samt Externa påverkansfaktorer. I studien kommer Styrmedel och 
Externa påverkansfaktorer att undersökas. 

Eftersom resultatet av studiens forskning inte lämpar sig för att presenteras 
numeriskt så faller det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ metod. 
Faktainsamlingen har i denna uppsatts skett dels genom litteratursökning och 
dels igenom en ickestandardiserad och ostrukturerad intervju. Valet av 
intervjuform (vägledande konversation) bygger på att ge respondenterna en 
stor möjlighet till påverkan och frihet i svaren, samt att ge intervjuaren större 
flexibilitet i frågeställandet och därmed också vid valet av följdfrågor. 
Ytterligare anledning till att intervjuer valts som en del av metoden är att 
”Enkät och intervju är så viktiga utredningsinstrument att de flesta högre 
officerare kan förmodas använda sådana metoder någon gång”. 
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Analysmetoden baseras på en kvalitativ bearbetning av intervjuernas 
utskrivna text och har en kombination av induktivt och deduktivt ansats, 
även om huvudangreppssättet är induktivt. Med induktiv ansats menas 
här en övergång från empiri till teori. Dock finns det inslag av deduktiv 
ansats, eftersom respondenternas huvudargument på uppsatsens 
frågeställningar kommer att prövas mot uppsatsens hypotes. 
I uppsatsen beskrivs ett antal bakgrundsfaktorer som har inflytelse på militärt 
och polisiärt samarbete. Fram till 1969 så fanns det lagstöd för att nyttja 
Försvarsmakten vid ”stillande av uppror”, men från 1974 års Regeringsform 
togs lagstödet bort för att nyttja militär personal vid ingripande mot den egna 
befolkningen. 

Sedan början av 1930-talet har det rått en bred parlamentarisk enighet om att 
militär personal inte skall användas vid sociala konflikter. Möjligheten att 
nyttja militär handräckning i dessa situationer har inte heller utnyttjats sedan 
1931, som en följd av händelserna i Ådalen i maj 1931 då militär personal 
användes för att ”stilla uppror”. Den militära handräckningen använde då sina 
vapen mot de civila upprorsmakarna med dödlig utgång. Allt sedan dess har de 
varit en vedertagen uppfattning att inte använda militär personal vid sociala 
konflikter. Den uppfattningen benämns Ådalen-syndromet. 

I samma takt som Sverige integreras med övriga västländer så kommer vi 
också i högre grad att påverkas av dessa länders säkerhetspolitiska situation 
och hotbild. De främsta hoten mot Sverige bedöms följaktligen inte vara hot 
riktade mot Sverige som enskild nation, utan hot mot någon eller några av de 
gemenskaper som Sverige ingår i eller identifierar sig med. Det är inte längre 
lika lätt att bestämma övergången från fred till krig. Händelser som var för sig 
inte går att betrakta som krigshandlingar utvecklas i en glidande skala där det 
inte längre är möjligt att avgöra vad som gäller. 

Med utgångspunkt från en vidgad säkerhetssyn bör enligt regeringen en 
helhetssyn prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och 
hantera hot och risker i såväl fred som krig. Regeringen slår fast att 
Försvarsmaktens resurser skall kunna utnyttjas för att stärka samhället samt 
betonar att ett polisiärt utnyttjande av Försvarsmaktens materiel och personal i 
tjänsteuppgifter skall vara förbehållet särskilda undantagsfall. Polisen skall i 
första hand lösa sina uppgifter med egna resurser. 

I och med det ökade hotet från terrorismen uppstår allt svårare 
gränsdragningsproblem mellan militärt och polisiärt ingripande. Terrorismens 
utveckling avseende såväl metoder som medel gör att även terrorhandlingar, 
till intensitet och omfattning, i vissa fall kan likställas med ett väpnat angrepp. 
Terrorhandlingar är inte begränsade till krigssituationer, utan inträffar även i 
fredstid. På många sätt faller det idag inte inom Försvarsmaktens 
ansvarsområde att möta denna typ av hot. På detta område skiljer sig Sverige 
från många andra västländer, inte minst de som tidigare drabbats av omfattande 
terrorism. Försvarsmakten förespråkar inte ett övertagande av uppgifter som 
idag hanteras av polisen. Istället rör diskussionen Försvarsmaktens möjligheter 
att komplettera polisen vid extraordinära händelser, och att hitta gemensamma 
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former för att täcka gråzonen mellan de polisiära och militära 
ansvarsområdena. 

En kort resumé av de viktigaste delarna ur det juridiska ramverk som omger 
Försvarsmaktens möjligheter att stödja Polisen. Regeringsformen; Regeringen 
får sätta in rikets försvarsmakt eller del av i strid för att möta väpnat angrepp 
mot riket. Regeringen får bemyndiga Försvarsmakten att använda våld i 
enlighet med internationell rätt och sedvänja för att förhindra kränkning av 
rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. 

Förordning med instruktion till Försvarsmakten; Förordningen anger att 
grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väpnad strid. 
Förordningen anger vidare vilka uppgifter som Försvarsmakten skall kunna 
lösa; Försvara hela Sverige, Hävda Sveriges integritet och Bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden samt; ”Försvarsmakten skall bidra till att stärka det 
svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att kunna samverka 
med andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande.” 

Förordningen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet; Då detta är den 
senaste förordningen som reglerar Försvarsmaktens stöd till samhället så ges 
här ett större utrymme till en utförligare beskrivning av dess innehåll. Här 
anges att Försvarsmakten vid livshotande situationer där omedelbar transport är 
avgörande för behandling av skadade eller sjuka skall utföra 
helikoptertransporter. Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter 
enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk för att 
personalen kan komma att skadas. En enhet inom Försvarsmakten som lämnar 
stöd enligt denna förordning skall stå under befäl av en militär chef.  

Huvuddelen av respondenterna har i intervjuerna argumenterat för att det är 
den förändrade hotbilden som är huvudorsaken till att Försvarsmaktens stöd till 
Polisen kommit upp på den politiska agendan. Två andra områdena som 
respondenterna angav som påverkansfaktor för ämnets aktualitet var dels att 
man uppfattar regelsystemet som omgärdar Försvarsmaktens stöd till Polisen 
som diffust och dels att man anser att skattebetalarnas pengar skall nyttjas på 
ett effektivare sätt. 

Ett effektivare nyttjande av statens resurser är respondenternas huvudsakliga 
argument för en utökad samordning mellan Försvarsmakten och Polisen. Det 
fanns även argument för att nyttja Försvarsmakten mot hot som polisen inte är 
dimensionerad för, i första hand terrorangrepp.  

Ett antal respondenter underströk också att Försvarsmaktens stöd till Polisen 
skall ske inom ramen för den fjärde uppgiften, stöd till samhället. Uppgiften 
skall inte vara dimensionerande för Försvarsmakten. 

Det argument som respondenterna framförde som begränsande för 
Försvarsmaktens möjligheter att lämna stöd till Polisen var tveksamheten till 
att låta Försvarsmakten användas mot den egna befolkningen vid till exempel 
demonstrationer. Även Försvarsmaktens brist på kompetens inom området, 
polisiär våldsanvändning, användes som argument. 

De extraordinära situationer som skall ligga till grund för Försvarsmaktens 
insats i fredstid var insatser i situationer med storskaliga terrorinslag. 
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Respondenterna anser också att det är mycket svårt att definiera extraordinära 
situationer. Vid en följdfråga om gisslandramat på Moskvateatern och 
efterspelet av Malexander är exempel på extraordinära situationer där 
Försvarsmakten skulle kunna stödja polisen så svarade huvuddelen av 
respondenterna att det inte förelåg något behov av stöd i dessa situationer. 

Huvuddelen av respondenterna anser att det inte är någon skillnad i behovet av 
att lämna stöd från Försvarsmakten mellan de olika mark, sjö och luft 
scenariona. En mindre del av respondenterna anser att skillnaden ligger i 
markscenariot då inte behovet av stöd från Försvarsmakten anses föreligga i 
samma utsträckning. 

Samtliga respondenter utom en anser att dagens juridiska ramverk inte är 
anpassat för dagens omvärldsläge och hotbild. 

Huvuddelen av respondenterna anser att Ådalensyndromet påverkar 
Försvarsmaktens möjligheter att ge Polisen stöd. 

Huvuddelen av respondenterna ansåg att ekonomin inte framtvingar en översyn 
av den militär – polisiära samordningen. En mindre del av respondenterna 
ansåg dock att ekonomin var en faktor som framtvingar en översyn av 
samordningen. 

Respondenterna ansåg i huvudsak att det inte bör vara någon skillnad mellan 
hur Försvarsmakten nyttjas i och utanför Sveriges gränser. Dock ansåg man att 
det fanns rimliga förklaringar till varför det finns en differentiering i 
Försvarsmaktens användningsområden nationellt och internationellt. 
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8.2 Diskussion med slutsatser 
Denna diskussionsdel kommer att ge svar på uppsatsens frågeställningar. De 
övergripande svar som respondenternas argument har gett, kommer att utgöra 
grunden för den fortsatta diskussionen. Slutsatser kommer att dras fortlöpande 
under diskussionen.  

8.2.1 Beaktar befintlig lagstiftning de argument som föreligger för 
och emot Försvarsmaktens möjligheter att i fredstid kunna 
stödja Polisen? 

Svaret är tveklöst nej, samtliga intervjuade respondenter utom en anser att det 
befintliga juridiska ramverket inte är anpassat för dagens krav. Här 
argumenterar respondenterna i första hand för att ramverket inte är anpassat till 
dagens hotbild. Flertalet av respondenterna anser också att det juridiska 
ramverket inte heller är anpassat till dagens omvärldsläge, de anser att 
omvärldsläget är föråldrat.  

Respondenterna pekar redan här på svårigheten att definiera en tydlig rågång 
mellan Försvarsmakten och Polisens ansvarsområden. I den befintliga 
lagstiftningen finns en gråzon där de olika myndigheternas ansvar är oklart. 

Förordning (2002:375), Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, vår senaste 
förordning inom området, måste ses som ett misslyckande. Vid framtagandet 
av förordningen har man inte tagit ställning till vad man vill att Försvarsmakten 
skall användas till och vad den skall kunna göra. Med en analys av 
omvärldsläget och den hotbild som vuxit fram, tillsammans med en analys av 
vad Försvarsmakten skall användas till, inom ramen för stöd till samhället, 
hade författningsförslaget sett annorlunda ut. Frågan om hur Försvarsmakten 
skall användas ansågs dock så känslig att utredarna inte ville ta ställning, utan 
lämnade över frågan till politikerna. Regering och Riksdag har fram till nu 
också ansett att frågan är för politiskt känslig, att man inte heller haft viljan att 
röra i ärendet. Det politiska arvet, där Ådalen-syndromet är en av de tunga 
faktorerna, har gjort att man inte vill lyfta frågan. Konsekvensen har blivit att 
vi lever med ett uddlöst och föråldrat regelverk, det har också inneburit att 
Regeringen beordrat en ny utredning, 11 septemberutredningen, som hoppas ge 
tydliga svar på frågan om; Hur Försvarsmakten skall stödja Polisen i 
extraordinära situationer. Försvarsmakten har själv, vilket beskrivits tidigare i 
uppsatsen, under kapitel 4, Bakgrundsfaktorer, föreslagit att en ”ny” uppgift 
kan vara att stödja samhället vid terroristangrepp. Vilket ligger väl i linje med 
ovan förda diskussion och bör ses som ett steg i rätt riktning. 

Tolkningen och tillämpningen av den befintliga lagstiftningen är också en fråga 
som förtjänar att belysas när man diskuterar huruvida lagstiftningen stödjer de 
intervjuade respondenternas argument. Tolkningen av lagstiftningen förändras i 
och med att omvärlden förändras. FN-stadgan artikel 51 kan lyftas fram som 
ett exempel på detta. Artikeln reglerar staters rätt till självförsvar vid angrepp. 
Före 11:e september var det självklart att angrepp genomförs av främmande 
stater men efter 11. september så är i princip hela världssamfundet överens om 
att även storskaliga terroristangrepp är att hänföra som angrepp på den egna 
staten, med rätten till självförsvars som följd. Detta innebär i sin tur att kapitel 
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10 i den svenska Regeringsformen, förhållande till andra stater, också har fått 
en förändrad innebörd, eftersom FN-stadgans artikel 51 ligger till grund för den 
svenska Regeringsformen. Konsekvensen blir att Regeringsformen, med 
dagens tolkning, medger att Försvarsmakten kan sättas in vid storskaliga 
terroristangrepp på svenska intressen både inom och utom landet. 

8.2.1.1 Sammanfattning 
Respondenterna anser att befintlig lagstiftning inte stödjer Försvarsmaktens 
möjligheter att i fredstid kunna stödja Polisen. Dagens juridiska ramverk som 
konstituerar frågan anses som otydligt och föråldrat. En av anledningarna till 
att det juridiska lagrummet anses som både föråldrat och uddlöst är att 
Försvarsmaktens stöd till Polisen är en politiskt känslig fråga, bland annat på 
grund av den svenska traditionen att nyttja militär, så känslig att varken 
politiker eller tidigare utredare att lyfta frågan. Tolkningen av lagstiftning 
förändras i takt med att omvärlden förändras, med dagens tolkning medger 
Regeringsformen att sätta in Försvarsmakten vid terroristangrepp mot svenska 
intressen både inom och utom landet, vilket inte ansetts som möjligt med den 
tolkning som gällde före den 11: e september. 

8.2.2 – Om ”Nej”. Hur skulle ny lagstiftning i sina huvuddrag 
kunna utformas för att möjliggöra Försvarsmaktens 
fredstida stöd till Polisen? 

Respondenternas argument i denna fråga är i huvudsak eniga och man menar 
att lagstiftningen bör tillåta att Försvarsmaktens stödjer Polisen vid situationer 
då storskaliga terroristaktioner förekommer.  

En tänkbar lösning på det juridiska ramverket kan vara en lösning som liknar 
Räddningstjänstlagen. I den lagen är det situationen som styr vilka 
myndigheter som befordras att lämna stöd, dock på uppmaning av 
räddningsledaren. Ett annat kriterium i Räddningstjänstlagen är att det är den 
tillfrågade myndigheten som bedömer om de har möjlighet att lämna stöd.  

En förutsättning för Polisen att begära stöd från Försvarsmakten måste vara att 
de polisiära resurserna inte räcker till för den aktuella situationen eller då det 
krävs specialpersonal eller materiel som Polisen saknar. 

Det juridiska ramverket bör också reglera vem som har ledningsansvaret, 
polisen eller militären. Det övergripande ledningsansvaret bör i fredstid ligga 
hos Polisen. Anledningen till att Polisen bör ha ansvaret är att de i dagsläget 
har den största kompetensen inom fredstida våldsanvändning. Vid en framtida 
utveckling kan det finnas anledning att omvärdera ledningsförfarandet. Det 
juridiska lagrummet bör även medge undantag när Polisen skall ha 
ledningsansvaret, man kan tänka sig att storskaliga terroristangrepp är en 
situation där Försvarsmakten agerar utan att Polisen involveras. Här måste det 
anses som svårt att dra gränser mellan vad som är ett storskaligt 
terroristangrepp då Försvarsmakten själv tillåts att agera och vad som är ett 
terrorangrepp av mindre karaktär. Gränsdragningen är svår, lösningen skulle 
kunna vara att regeringen gör en avdömning inom vilket ansvarsområde, 
Polisens eller Försvarsmaktens, situationen faller. Det bör även finnas en 
genväg, om situationen kräver ett omedelbart ingripande måste den av 
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myndigheterna som har de lämpligaste resurserna tillåtas att ingripa om 
regeringen inte kan nås. En fördel med ett lagrum som tillåter ett snabbt 
agerande är att man tidigt kan ta kontroll över situationen och eventuellt 
förhindra en eskalering. Det är särskilt viktigt vid terroristangrepp då 
konsekvenserna kan bli katastrofala. Risken finns att den politiska makten 
initialt går förlorad, men ett tidigt agerande måste ses som nödvändigt då 
tidsfaktorn torde vara avgörande vid extrema situationer. Det man kan 
diskutera är om politikerna förlorar inflytande eller om ”initiativtagarna” 
handlar enligt de riktlinjer och handlingsregler som de som myndighetschefer 
har. Det juridiska ramverket bör också reglera vem som har, eller hur man som 
”initiativtagare” överlämnar ansvaret till den för tillfället bäst lämpade 
myndighet. Om det skall vara ett helt eller delvis överlämnande och om 
överlämnandet skall ske stegvis. Det som förordas är en situationsanpassad 
lösning, dvs. hur situationen utvecklar sig, vem som har tagit initiativet och 
vilka resurser som efterfrågas är det som styr hur ledningsansvaret skall 
fördelas. I det lilla perspektivet bör en militär enhet som stödjer Polisen 
tilldelas en självständig uppgift och ledas av en militär chef. Vilket också 
innebär att Försvarsmaktens personal som stödjer Polisen skall omfattas av 
samma skyldighet och rättighet att bruka våld som en polisman.  

Den delen i förordning ”Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet”, som 
reglerar att Försvarsmakten inte får stödja Polisen med personal, om 
Försvarsmaktens personal riskerar att skadas är i allra högsta grad diskutabel. 
Försvarsmaktens personal måste vara beredd att ta risker, då i första hand den 
anställda, kontrakterade personalen. Försvarsmaktens personal måste vara 
beredd att ta lika stora risker hemma, inom den egna nationsgränsen, som man 
gör när man tjänstgör utanför landets gränser, i utlandsstyrkan. Konsekvensen 
av skrivningen att Försvarsmaktens personal inte får ta risker blir att 
Försvarsmakten överhuvudtaget inte kan nyttjas. Ambitionen med att undvika 
risktagning i Försvarsmaktens stöd till Polisen har varit att undvika att de 
Totalförsvarspliktiga inte skadats. Ambitionen har också varit att undvika att 
nyttja Försvarsmaktens personal till uppgifter som man inte har ansett att den 
varit utbildat för, t ex fredstida våldsanvändning. 

Totalförsvarspliktiga kan komma att nyttjas då Försvarsmaktens stöd till 
Polisen ställer krav på närvaro över stora ytor eller liknande personalkrävande 
uppgifter. Att nyttja Totalförsvarspliktiga i stödet till Polisen handlar i första 
hand om att lösa uppgifter efter det akuta skedet eller i utkanten av den 
extraordinära situationen. Exempel på uppgifter som är lämpade för 
totalförsvarspliktig personal kan vara övervakning och skydd mot plundring 
efter en utrymning. Sammantaget innebär det att det juridiska ramverket skall 
medge att totalförsvarspliktig personal kan nyttjas i Försvarsmaktens stöd till 
Polisen, även om det innebär en viss risktagning. Detta innebär en förändring i 
Lagen om totalförsvarsplikt, dvs. skyldigheten att tjänstgöra för att försvara 
landet i krig bör förändras till att även omfatta skyldighet att försvara landet 
mot terroristangrepp. 

Nästa fråga gäller om hur man inom Försvarsmakten skall upprätthålla 
kompetensen för fredstida polisiär våldsanvändning. Det bör vara möjligt att 
upprätthålla den typen av kompetens, både avseende juridisk kompetens och 
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kontinuerlig övning i polisiär våldsanvändning, med anställd eller 
kontraktsanställd personal. Det är den anställda personalen som bör användas i 
situationer då det finns risk för våldsanvändning. Av den anledningen föreslås 
en ny lagstiftning tillåta Försvarsmaktens anställda/kontraktsanställda personal 
att använda våld även i fredstid. 

De intervjuade respondenterna har tidigare argumenterat för att den svenska 
Försvarsmakten inte skall användas mot den egna befolkningen, det argumentet 
stöds i denna studie. Det som har varit styrande för att stödja detta argument är 
den långa tradition som finns i Sverige att inte nyttja Försvarsmakten mot den 
egna befolkningen. Uppfattningen grundar sig på att en demokratisk stat som 
Sverige har en Polis som har de resurser och den kompetensen som krävs för 
upprätthållande av den ”inre säkerheten”. Försvarsmakten är, som tidigare 
beskrivits, unik med hänsyn till sin förmåga till våldsanvändning. Av den 
anledningen får det inte bli så att Försvarsmakten utgör ett substitut för Polisen. 
Behövs fler poliser är det rimligare att satsa resurser på det än gå omvägen över 
Försvarsmakten. 

Respondenternas argument går lite isär när det gäller skillnaden i behov av 
Försvarsmaktens stöd. Huvuddelen anser att lagstiftningen bör medge att 
Försvarsmakten stödjer Polisen vid ett luft- och sjö-scenario, eftersom Polisen 
saknar resurser inom dessa områden. Intressant är att respondenterna har olika 
åsikter när det gäller Försvarsmaktens möjligheter att stödja Polisen i ett 
markscenario. En del av respondenterna anser att Polisen inte behöver stöd vid 
ett markscenario eftersom dessa menar att Polisen redan har de resurser som 
krävs. Andra argument för att inte lämna stöd vid ett markscenario är att det är 
för känsligt för Försvarsmakten att stödja Polisen på marken. Respondenterna 
med dessa åsikter framför att politikerna och samhället i övrigt, är styrda av 
gamla värderingar, framförallt Ådalen-syndromet. Trots allt anser huvuddelen 
(sju av åtta) av de intervjuade respondenterna att det juridiska ramverket också 
måste medge att Försvarsmakten har möjlighet att lämna stöd till Polisen även 
vid ett markscenario. 

Bevakningen av samhällsviktiga anläggningar i fredstid är också något som det 
juridiska ramverket måste omfatta. En skillnad i behov kan här skönjas, vid ett 
hot på marken så torde Polisen ha de resurser som krävs, men vid ett hot från 
luften eller havet saknar Polisen de resurserna, varför ett nytt regelverk även 
bör kunna omfatta dessa möjligheter. Dock bör Försvarsmakten inte ges olika 
mandat i de olika scenariona utan ha samma mandat, det som skiljer är behovet 
av stöd. Men möjligheten att lämna stöd bör inte inskränkas till olika scenarion. 

En fråga som också bör diskuteras, är huruvida terrorister endast skall 
bekämpas i samband med terrorhandlingar, eller även förebyggande? Det är 
Polisens område att inhämta underrättelser om terrorister eller liknande inom 
landet och Försvarsmaktens uppgift att klarlägga yttre militära hot mot landet. 
Det innebär att det finns ett glapp mellan Försvarsmaktens och Polisens 
uppgifter. Försvarsmaktens underrättelseuppgifter rörande yttre militära hot, 
har blivit inaktuell eftersom hotbilden mot landet sträcker sig utanför andra 
stater och militära hot. Dagens hot behöver inte längre vara militära. Det 
uppfattade glappet mellan Polisens och Försvarsmaktens uppgifter ligger i 
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gråzonen/gränsdragningen mellan vad som är inom och utom landet, vad som 
är terrorism och vad som är militära hot. Ett framtida lagrum måste vara tydligt 
avseende gränsdragningar mellan militär och polisiär underrättelsetjänst, eller 
skall det vara någon skillnad, kan det vara en myndighet? Det är viktigt att än 
en gång påpeka att underrättelseinhämtningen skall ske i samverkan mellan 
Polis och Försvarsmakt. 

En avslutande fråga inom ramen för frågeställningen; Hur skulle ny lagstiftning 
i sina huvuddrag kunna utformas för att möjliggöra Försvarsmaktens fredstida 
stöd till Polisen? Hur tydligt och klart skall och kan ett juridiskt ramverk vara? 
En konsekvens av ett otydligt lagrum är att situationer, då det kan bli 
nödvändigt för Försvarsmakten att lämna stöd till Polisen, ofta kommer att 
finnas i gråzonen mellan de olika myndigheternas ansvarsområden. Det får väl 
anses att det är just den gråzonen, där ansvaret är tveksamt, som en potentiell 
angripare planerar att utnyttja för att nå störst framgång med sin operation. Det 
är svårt att förutse de situationer som kan uppstå och därigenom konstituerar ett 
behov av stöd. Det innebär att det juridiska ramverket inte får vara allt för 
tydligt och klart, utan ramverket måste medge att det är situationen som styr 
om Försvarsmakten skall lämna stöd till Polisen. Det juridiska ramverket får 
inte vara begränsande, utan så pass tydligt att det även medger möjligheter att 
lämna stöd även i oväntade situationer. En lösning kan vara att nyttja den 
konstitutionella nödrätten. Regeringen har en rättighet som kallas 
konstitutionell nödrätt, det vill säga att i nödsituationer vidta de åtgärder som 
man anser nödvändiga. Det innebär också att regeringen efteråt tvingas stå till 
svars för sitt handlande. Det kan också vara en lösning på hur det juridiska 
regelverket skall utformas. Det är dock ingen lösning som förordas, utan skall i 
första hand ses som just en nödlösning som regeringen bör vara beredd att 
nyttja då situationen så kräver. 

8.2.2.1 Sammanfattning 
Det föreslagna juridiska ramverket bör utformas enligt nedan: 

– En situationsstyrd lag, typ Räddningstjänstlagen, som medger att 
Försvarsmakten stödjer Polisen då de polisiära resurserna inte räcker till, i 
första hand vid terrorangrepp. 

– Ledningsansvaret bör i normalfallet finnas hos Polisen. I undantagsfall bör 
Försvarsmakten tillåtas agera utan att involvera Polisen, inom ramen för sina 
handlingsregler och riktlinjer då det uppstår situationer som kräver ett snabbt 
ingripande. Ingripandet bör tillåtas även utan regeringens tillåtelse.  

– Totalförsvarspliktiga skall kunna stödja Polisen vid extraordinära situationer. 
Det är dock den anställda personalen som i första hand skall nyttjas i 
situationer där det kan förekomma våldsanvändning. 

– Försvarsmakten bör ges samma mandat att stödja Polisen i ett mark-, sjö- och 
luftscenario. Trots att kravet på stöd till Polisen uppfattas som mindre vid ett 
markscenario då Polisen bedöms ha tillräckliga resurser. 

– Glappet mellan vad som faller inom polisiär och militär underrättelsetjänst 
måste täppas igen. Tydligare lagrum kan vara en lösning, en gemensam 
underrättelsemyndighet kan vara en annan lösning. 
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– Finns det behov av ett tydligt lagrum, eller finns det fördelar med ett mer 
otydligt och diffust lagrum som ger Försvarsmakten större möjligheter att 
agera? 

8.2.3 Vilka konsekvenser får argumenten och en eventuell 
föreslagen förändring i det juridiska ramverket för 
Försvarsmakten? 

Försvarsmaktens förmåga att föra väpnad strid gör Försvarsmakten unik. Den 
förmågan bör även i framtiden vara dimensionerande för Försvarsmakten. Det 
nya juridiska ramverket medger att nyttja Försvarsmakten i nya uppgifter, men 
dessa uppgifter skall ske inom ramen för huvuduppgiften, den väpnade striden. 

Det blir konsekvenser vid en förändring av det juridiska ramverket, dock blir 
konsekvenserna inte stora då de förslagna uppgifterna ryms inom ramen för 
huvuduppgiften. Uppfattningen är att den samhällsnytta det innebär att ge 
Försvarsmakten ytterligare uppgifter, pålagor enligt vissa, är större än de 
konsekvenser extrauppgifterna innebär. 

Den största konsekvensen för Försvarsmakten rör Tillgängligheten, ett område 
som måste ses över i och med att det föreslagna juridiska ramverket också 
innebär nya tilläggsuppgifter för Försvarsmakten. Det innebär att en ny 
tilläggsuppgift, att stödja Polisen, också ställer krav på en beredskap för att 
hantera dessa situationer. Tillgängligheten på enheter som kan lämna stöd till 
Polisen ökar, då det krävs en jämn beredskap över året för att lösa dessa 
uppgifter. Konsekvensen kan bli att vi måste ha en differentierad 
utbildningsrytm på våra arméförband så att det finns totalförsvarspliktig 
personal tillgänglig över hela året, inte som nu bara under vinterhalvåret. 
Konsekvensen för våra marin- och flygförband blir också att det över året 
måste finnas enheter tillgängliga. Beredskapen över dygnet kan också komma 
att krävas, dock inte på alla förband och enheter. Här skulle man kunna tänka 
sig att efterfrågan är differentierad. På mindre lättrörliga specialutbildade 
markförband, av typen SSG, och på flygförband med jaktkapacitet så bör nog 
kravet vara att det finns sådana enheter gripbara dygnet runt. Storleken på 
enheterna är en annan fråga som bör diskuteras. 

Vill man dra riktigt långtgående slutsatser kan man påstå att tillgängligheten 
kopplat till Försvarsmaktens stöd till Polisen kommer att vara en avgörande 
faktor inför Försvarsbeslutet 2004. Ett konstaterande är att ett terroristangrepp i 
första hand torde vara riktat mot något av de större befolkningscentra som 
Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ett annat mål kan vara att lamslå svensk 
infrastruktur, t ex regering. Det innebär att för att tillgodose behovet av de 
korta insatstiderna som eftersträvas så ställs det krav på att enheter är 
lokaliserade centralt i Sverige eller i närheten av dessa för terrorister 
intressanta mål. 

En annan fråga som snart är mogen att lyftas i samband med en diskussion om 
ett samarbete mellan Polis och Försvarsmakt är frågan om ett gemensamt 
sårbarhets och säkerhetsutskott i Riksdagen. När man utgår ifrån samhällets 
sårbarhet och en gemensam säkerhetsstrategi som ska ligga till grunden för 
detta måste näring, polis, justitiedepartementet och försvar ha gemensam en 
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syn. Flera andra länder, bland annat USA, har infört en gemensam myndighet 
som ansvarar för nationens interna säkerhet. 

8.2.3.1 Sammanfattning 
Konsekvenserna vid en föreslagen förändring av det juridiska ramverket är små 
i förhållande till den samhällsnytta som uppnås. I huvudsak omfattas 
konsekvenserna att gälla en ökad tillgänglighet. 

8.2.4 Vilka potentiella samverkansområden kan bli aktuella att 
utveckla efter en föreslagen förändring i det juridiska 
ramverket?  

Inom detta område hade respondenterna svårt att peka på konkreta områden. 
Kanske beror det på att respondenterna hade svårt att lämna dagens regelverk 
och förutsättningslöst titta in i framtiden med ett nytt juridiskt ramverk som 
grund. Utifrån en helhetsbild av respondenternas samlade argument, kommer 
några områden att lyftas fram som bör utvecklas med anledning av det förslag 
på ramverket som är presenterat i tidigare frågeställningar. 

Utbildning. Det kommer att ställas nya krav på utbildning, dels internt inom 
Försvarsmakten och dels i samverkan med Polisen. Internt inom 
Försvarsmakten måste kompetensen på polisiär fredstida våldsanvändning 
förstärkas. Det innebär också att ett nytt juridiskt ramverk även medför ökade 
krav på den anställda/kontrakterade personalens personliga färdighet. Den 
utbildning som måste ske i samverkan mellan Polisen och Försvarsmakten är 
av det slaget att ett ömsesidigt beroende av varandra ställer krav på att man 
också kan nyttja delar av varandras materiel. 

Övning. För att skapa förutsättningar för att lösa en situation i samverkan 
krävs det att både Polis och Försvarsmakt har övat tillsammans. Här kan man 
peka på många områden som måste utvecklas, en gemensam 
kommandostruktur är ett område. Informella regler ett annat, det är viktigt att 
lära sig den andres kultur, för att förstå varandras språk, lära sig hur den andre 
uppträder i olika situationer. Övningar tillsammans är en förutsättning för att 
kunna lösa situationer med lyckad utgång. 

Utrustning. Ett gemensamt ledningssystem och radiosystem är också ett krav 
för att Polis och Försvarsmakt skall kunna fungera tillsammans på ett 
tillfredställande sätt. Det föreslagna juridiska ramverket innebär att 
Försvarsmakten i huvudsak kommer att lämna stöd till Polisen då 
våldsanvändning kan förekomma. Då är det ett krav att man kan kommunicera 
utan friktioner, vilket också innebär att man minskar riskerna för personalen. 
Det innebär också att man bör utveckla vapen med graderad verkan, dvs icke 
dödliga vapen. I övrigt anses som tidigare att Försvarsmaktens huvuduppgift 
skall vara den väpnade striden och materielen skall vara dimensionerade för 
denna huvuduppgift. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte skall 
finnas dubbla resurser på de två myndigheterna.  

Underrättelseinhämtning. Detta är ett område inom vilket det finns delar som 
bör samordnas och utvecklas, framför allt i ett preventivt syfte, i första hand 
mot terroristangrepp. I dagsläget finns det en gråzon mellan polisens och 
militärens underrättelseområden och underrättelseuppgifter (tidigare beskrivet), 
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Polisen agerar i dagsläget inom landets gränser och Försvarsmakten utom 
landets gränser. De båda myndigheterna måste utveckla ett gemensamt 
underrättelsesystem som täcker in dessa gråzoner.  

8.2.4.1 Sammanfattning 
De samverkansområden som den föreslagna förändringen i det juridiska 
ramverket anses i första hand vara inom områdena, utbildning, (sam)övning, 
utrustning och underrättelseinhämtning. 

8.2.5 Beläggande eller falsifierande av hypotes 
Hypotesen lyder: Försvarsmakten är en stor samhällsresurs som begränsas av 
det juridiska ramverket. 

De intervjuade respondenterna framförde som huvudargument att främsta 
anledningen till en utökad samordning mellan Försvarsmakten och Polisen är 
ett effektivare nyttjande av statens resurser. Ett ytterligare konstaterande som 
kan göras är att respondenterna anser att dagens juridiska ramverk inte är 
anpassat för dagens hotbild. 

Dessa två konstateranden belägger hypotesen: 

Försvarsmakten är en stor samhällsresurs som begränsas av det juridiska 
ramverket. 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
En förnyad studie i samma syfte som denna studie kan vara intressant att göra 
med dagens förutsättningar som grund. Anledningen till förslaget om en 
förnyad studie är att det nu föreligger ett nytt förslag till juridiskt ramverk, som 
11 septemberutredningen har föreslagit för regeringen. Av den anledningen 
torde en förnyad studie vara intressant. 

Många av respondenterna har påpekat svårigheten med att definiera ett 
storskaligt terroristangrepp och hur detta skall hanteras samt hur vid definition 
av terrorister skall användas? Detta område kan också vara ett intressant 
område att undersöka. 

Fokus i denna studie har varit det juridiska ramverket, tillsammans med det 
valda angreppssättet, har det inneburit att de två sista frågeställningarna inte 
penetrerats djupare. Av den anledningen anses det finnas anledning att 
fokusera på frågorna: 

 Vilka potentiella samverkansområden kan bli aktuella att utveckla efter 
en föreslagen förändring i det juridiska ramverket? 

 Vilka konsekvenser får argumenten och en eventuell föreslagen 
förändring i det juridiska ramverket för Försvarsmakten? 
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